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ΚΕΦΑΜΟΣ. 
ΧΙ 

ΚΑΎΕΒΗΝ ϑὲς εἰς Πειραιᾷ μετὰ Τλαύκωνος 
τοῦ ρίστωνος, προσευξόμενός τε τῇ ϑεὼ, καὶ ἅμα 
τὴν ἑορτὴν βουλόμενος ϑεάσασθϑαν τίνα τρόπον 
ποιήσουσιν, ἅτε γῦν πρῶτον ἄγοντες. παλὴ μὲν 

οὖν μοι καὶ ἢ τῶν ἐπιχωρίων πομπὴ ἔδοξεν εἶναι, 
οὐ μᾶόντοι ἥττων» ἐφαίνετο πρέπειν ἢ» οὗ Θρᾷκες ὃ ἔα 
πδβπον. προσευξάμενοι δὲ καὶ ϑεωρήσαντες : ἅπῇν 
μὲν πρὸς τὸ ἄστυ. κατιδὼν οὖν πόῤῥωθεν ἡμῶφ 

Ρελτι Τὶ ΓΚ. Α 



2 ῬΡΙΑΤΟΝΙΒ »ε..».1 28.5 

οἴκαδε ὥὡομημένους Πολέμαρχος ὃ Κεφάλου, ἐκέλευ. 
σε δραμόντα τὸν ποῖδα περιμεῖναΐ ὃ κελεῦσαι. καὶ 
μου. ὄπισϑεν ὃ παῖς λαβόμενος τοῦ ἱματίου, Κε- 
λεύει ὑμᾶς, ἔφη, Πολεβορχὸς περιμεῖεθι. Καὶ ἐγὼ 

μετεστραφην τ ὲ καὶ ἠρόμην ὅπου αὐτὸς εἴη. Οὗτος, 

ἔφη, ὑπισϑεὲν προσέρχεζαι. ἀλλὰ περιμένετε. .4}- 
λὰ περ! μενοῦμεν ἢ δ᾽ ὃς ὁ Τλαύκων. Καὶ ὀλίγῳ 

ὕστερον ὃ, τὲ πολέ ἐμαρχος ἧκε, καὶ ᾿Αδείμαντος ὃ 

τοῦ Τλαύκωγος ἀδελφὸς, καὶ Ἰγικήρατος ὁ υικίου, 

καὶ ἄλλοι τινὲς, ὡς ἀπὸ τῆς πομπῆς. ὃ οὖν 1Πολέ- 

μαρχος ἔφη, ἸῺ Σώκρατες, δοκεῦτέ μοι πρὸς ἄστυ 
ὡρμῆσϑαι ὡς ἀπιόντες. Οὐ γὲρ κακῶς δοξάξεις, 
ἣν δ᾽ ἐγώ. Ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἑσμέν; Πῶς 

γὰρ οὔ; Ἢ τοίγυν τούτων, ἔφη, κρείττους γένεσθε, 

ἢ μένε αὐτοῦ. Οὐκοῦν, ᾽ "ἢ ἐγὼ, ἕτυ ἕν λείπε- 
ται, τὸ, ἢν πείσωμεν ὑμᾶς ὡς χφὴ ἡμᾶς ἀφεῖναι. ἮἯ 
χαὶ δύναισϑ' ἂν, ῃ δ᾽ ὃς, πεῖσαι μὴ ἀκούοντας; 
Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Τλαύκων. ἱῆς τοΐνυν μὴ ἄκουσον 
μέν» εἰν, οὕτω διανοεῖσϑε. Καὶ ἢ ὁ Αδείμαντος, ᾿Αρά 

γε, ἢ δ᾽ ὑς, οὐδ᾽ ἴστε ὅτι λαμπὲἰς ἢ ἕστοιν πρὸς ἑσπὲ- 

ραν ἄφ᾽ ἵππῶν τῇ ϑὲῶ; “ἐφ᾽ ἵππων, ἣν δ᾽ ἐγώ; 
καινόν γε τοῦτο. λδιοτύννε. ἔχοντες διχδώσουσιν ἀλ- 
λήλοις, ἁμιλλώμενοι τοῖς ἵπποις; ἢ) πῶς λέγεις; Οὕ- 

τος, ἔφη ὃ Πολέμαρχος. καὶ πρός γε, παγνυχίδα 
ποιήσουσιν, ἣν ἄξιον ϑεάσασϑαι. ξξαναστησόμε- 

ϑα γὰρ μετὰ τὸ δεῖπνον, καὶ τὴν παννγυχέδα ϑεασό- 
μεϑα, καὶ ξυνεσόμεϑά τε πολλοῖς τῶν νέων αὐτόϑε 
καὶ διαλεξόμεϑα. ἀλλὰ μένετε, καὶ μὴ ὄλλως ποι- 
εἴτε. (Καὶ ὃ Γλαύκων, Ἔοικεν, ἔφη, μενετέον εἶναι. 
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4λὴ᾽ εἰ δοκεῖ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὕτω χρὴ ποιεῖν. ἮΙ μὲν 
οὖν οἴκαδε εἰς τοῦ Πιολεμώρχου, καὶ “υσίαν τὲ αὖ- 

τόϑι κατελάβομεν καὶ Εὐϑύδημον, τοὺς τοῦ 1Πολε- 
μάρχου ἀδελφούς" καὶ δὴ καὶ Θρασύμαχον τὸ» 
Χαλκηδόνιον, καὶ Χαρμαντέδην τὸν Παιανιέα, καὶ 
Κλειτοφῶντα τὸν ᾿Δριστωνύμου. ἣν δ᾽ ἔνδον καὶ ὃ 
πατὴρ ὁ τοῦ Πολεμάρχου ἹΚέφαλος. καὶ μῶώλα πρεσ- 
βύτης μοὶ ἔδοξεν εἶναι. διὰ χρόνου γὸρ καὶ ἑωρά- 

χειν αὐτόν. καϑῆοτο δὲ ἐστεφανωμένος ἐπί τινος 

προσχεφαλαίου τὲ καὶ διφροῦ. τεθυκὼς γὰρ ἐτύ- 
)χανεν ἐν τῇ αὐλὴ. ἐκαϑεζόμεθα οὖν παρ᾽ αὕτόν. 

ἔκειντο χὰρ δίφροι τεΡὲς αὐτόϑι κύκλῳ. εὐθὺ “ὦ οὖν 

μὲ ἰδὼν ὃ Κέφαλος, ἡσπάζετό τε, καὶ εἶπεν, ὦ Σώ- 

Ἀράτες, οὐδὲ ϑαυμίζεις ἡμῖν καταβαίνων εἰς τὸν Πει- 
ραιᾶ. χοῆν μέντοι. εἶ μὲν γεὶρ ἐγὼ ἕτι ἐν δυνάμει 
ἡ» τοῦ ῥᾳδίως πορεύεσϑαι πρὸς τὸ ἄστν, οὐδὲν ἄν 
σε ἔδει δεῦρο ἢ ἱέναι, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἂν παρώ Γ μεν. 
γὺῦν δὲ σὲ χρὴ πυκνότερον δεῦρο ἐέγαν. ὡς εὖ ἔσϑι 
ὅτι ἔμϑιχε ὅσο» αὖ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ 
δπομαραίνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὰὴ τοὺς 
λόγους ἐπιϑυμέαι τε καὶ ἡδοναί. μὴ οὖν ἀγδως σιοί-: 
δι" ἀλλὲ τοῖς δὲ τε τοῖς γεαγίαις ἃ ξύνισϑι, ΡΥ ὩΣ Ν 

παρ᾿ ἡμᾶς φοῦτα, ὡς παρὰ φίλου τὲ καὶ πάνυ οἰκεῖ- 

ουὅς. Καὶ μὴν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὡ Κέφαλε, χαΐρῳ διαλε- 

γόμεγος τοῖς σφόδρα πρεσβύταις. δοκεῖ γάρ μου 

χρῆναι παρ᾽ αὐτῶν πυνϑάνεσθαι, ὠσπέρ τινα ὅδὸν 
προεληλυϑότων, ἣν καὶ ἡμᾶς ἴαως δεήσεν πορεῦε- 
σϑαι:, ποία τις ἐστ" τραχεῖοι καὶ χαλεπεὴ, ἢ ῥᾳδία 
καὶ οὕπορος. καὶ δὴ καὶ ᾳφοῦ ἡδέως ἂν πυϑοίμην 

Ῥ 

“1.5 
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ἴ -- : » 
σ, τὲ σοὺ φαΐνετοι τοῦτο: (ἐπειδὴ ἐνταῦϑα ἤδη εὲ 

“-.-.-ι..ο δ εν δ ΟΝ , ξϑφυ Χ Ύ ε 
τῆς λικίας, ὁ δὴ ἐπὶ γήραος οὐδῷ φασὶν εἰναι οἱ 

Ν -- 2 Ὁ ἢ 3 

ποφηταξ) πότερον χαλεπὸν τοῦ βίου, ἢ πῶς σὺ αὐτὸ 
ἐξαγγέλλεις. ᾿Πγὼ σοι, ἔφη, νὴ τὸν Ζ1|α ἐρῶ, ὦ Σώ- 
ἄρατες, οἱόν γὲ μοι φαίνεται. πολλάκις γὰρ συγερτ 
χόμεθϑά τινες εἰς ταὐτὸ παραπλησίαν ἡλικίαν ὃ ἔχον- 

τες, διασώζοντες τὴν παλαιὰν παροιμέαν. οἱ οὖν 
-- «ς - «- 

σλεῖστοι ἡμῶν ὀλοφύρονται ξυγιόντες, τὰς ἔν τῇ γε- 
γ ε Ὁ Φ ᾿ 

ὅτητι ἡδονὰς ποϑοῦντες καὶ ἀναμιμνησκόμενοι, σερὲ 
ΚῊ ἿἊ, 

τε τἀφροδίσια, καὶ περὶ πότους καὶ εὐωχίας, καὶ 

ἀλλ ἄττα ἃ τῶν τοιούτων ἔγεται. καὶ ἄγαν απτοῦσιν 

ὥς μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι" καὶ τότε μὲν, εὖ 
Ὁ »-“ ᾿ 2 4 “΄“΄Ὰ-Ρ 27 ᾽ ἋἊἋ ᾿ 

ζῶντες" γὺῦὺν δὲ, οὐδὲ ζῶντες. ἕγνιοι δὲ καὶ τὸς τῶ» 

οἰκεέων προπηλακίσεις τοῦ γήρως ὀδύρονται" καὶ 
ἐπὶ τούτῳ δὴ τὸ γῆρας ὑμνοῦσιν, ὅσων κακῶν σφέ- 

3 
σιν αἴτιον. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, ὦ Σώκρατες, οὗτοι 

2 ᾿ Υ - 3 Ὁ οὐ τὸ αἴτιον αἰτιζσϑαι. εἰ γὰρ ἣν τοῦτο αἴτιον, 
δ ἄς τ ἢ : ᾿ - [ὦ κἂν ἐχὼ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνϑειν, ἕνεκά γε γήρωρ, 

10 Γ ΜΕ ᾽ ΄ὦῳ ΕῚ "λ ὍΝ 
καὶ οἵ ἀλλοι πάντες ὕσοι ἐνταῦθα ἦλθον ἡλικίαις. 

2 

γῦν δ᾽ ἐγὼ ἢδη ἐντετύχηκα οὐχ οὕτως ἔχουσὲ καὶ ἀλ» 
ι " "ἱ ἢ . ᾿Ἶ - - : Ἂ Ὁ 

λοις" καὶ δὴ καὶ Σοφοκλεῖ ποτε τῷ ποιητῇ παρὲγε- 
» ΄ ε "Ὁ" 2; ᾿) ᾿ 

γόμην ἐρστω μένῳ ὑπό τιγος, Πῶς, ἐφῆν καὶ εϑῖοψος 
κπάλεις, ἔχεις πρὸς τἀφροδίσια; δτι οἱός τ εἶ γυναι: 

κὶ συγγίγνεσθαι; ̓ Καὶ ὑς, εὐφήμει, ἔφη, ὦ ἄνϑρω- 

σῖϑ. ἀσμενέστατα μέν τοι αὐτὸ ἀπέφυγον, ᾿ν 
λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποφυγών ε 
σὺν μοι καὶ τότα ἔδοξεν ἐκεῖνος εἰπεῖν, καὶ γῦν οὐχ 
ἧττον. παντόπασι γὰρ τῶν γε τοιούτων ἐν τῷ γήρᾳ 

: Ὁ 35 ΄ 4ἉἋ πολλὴ εἰρήνη γίνεται καὶ ἐλευϑερία, ἐπειδὰν γὰῤ 
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αὗ ἐπιϑυμίαι παύσωνται κατατείνουσαν καὶ χαλά- 
σωσι, παντάπασι τὸ τοῦ “Σοφοκλέουρ γίνεται, δε- 
σποτῶν πάνυ πολλῶν ἐστι καὶ μαιγομέγῶν ἀπηλ λά- 
γϑαι. ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι, καὶ τῶν γε πρὸς τοὺς 

οἰκείους, μέω τὶς αἰτία ἐστὲν, οὐ τὸ γῆρας, ὦ Σώ- 

κρατες, ἀλλ᾽ ὃ τρόπος τῶν ἀνϑ ϑρώπων». ἂν μὲν γάρ 
κόσμιοι καὶ εὔκολοι ὦσι, καὶ τὸ γῆρας μετρίως ἐστὶν 
ἐπίπονον" εἶ δὲ μὴ, καὶ γῆρας, ὦ “Σώκρατες, καὶ 
γεύτης χαλεπὴ τῷ τοιούτῳ ξυμβαίΐίνει. Καὶ ἐγὼ ἄγα- 
σϑεὶς αὐτοῦ εἰπόντος ταῦτα, βουλόμενος ἔτι λέγειν 

αὐτὸν, ἐκίνουν" καὶ εἶπον, ὦ Κέφαλε, οἶμαι σοῦ 

τοὺς πολλοὺς, ὁτὰν ταῦτα λέγης, οὐκ ἀποδέχεσθαι" 

ἀλλ᾽ ἡγεῖσϑαί σε ῥᾳδέως τὸ γῆρας φέρειν, οὐ διὰ τὸν 
τρόπον, ἀλλὰ διὰ τὸ πολλὴν οὐαίαν κεκτῆσθαι. 
τοῖς γὰρ πλουσίοις πολλὰ παραμύϑιά φασιν εἶναι. 
“ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις. οὐ γὲρ ἀποδέχονται" καὶ λέ- 
γοῦσι μέν τι, οὐ μέντοιγε θσον οἴονται. ᾿Αλλὰ τὸ 

τοῦ θυ κἰστοξέξονς δὺ ὑ ἔχει, ὃς τῷ “εριφίῳ λοιδορου. 
μένῳ, καὶ λέγοντι ὅτι οὐ δι᾿ αὑτὸν ἀλλὰ διὰ τὴ; 
πόλιν εὐδοχιμοῖ, ἀπεκρένατο ὅτι, Οἴτ' ἂν αὐτὸς: 

“ΣΣερίφιος ὧν, ὀνομαστὸς ἐγένετο, εὑτ᾽ ἐκεῖνος, 49η. 
φαῖος. καὶ τοῖς δὴ μὴ 1 πλουσίοις, χαλεπῶς δὲ τὸ 77: 

ρας φέρουσιν, εὖ ἔχει ὃ αὐτὸς λόγος" ὅτι οὔτ᾽ ἂν 
ἐπιεικὴς πάνυ τοι ὑᾳδίως γῆρας μετὰ πενίας ἐνέ 
γχοι, οὔϑ᾽ ὃ μὴ ἐπιεικὴς, πλουσήσας, δὔκολος ποτ 
ἂν ἑαυτῷ γένοιτο. Πότερον δὲ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Κέ- 
φαλςε, ὧν κέκτησαν τὰ πλείω ἀδδελαϑὲν 2 ἢ ἐπεκτή- 

σω; Τοὴ ἐπεχτησώμην, ἔφη, ὦ Σώκρατες; μέσος 
τις χέγονα χρηματιστὴς τοῦ τε πιίππον καὶ τοῦ πι' 



ᾷ ΡΙΑΤΟΝΙΒ ς.ἃ.6. 
δ ἃς “ἐρ' ἃ τρός. ὁ μὲν γὰρ πάππος τε καὶ ὁμώνυμος ἐμοὶ, 

Σ ς; ) ᾿ ω 9 ᾽ 

σχεδόν τί ὁσὴην ἐγὼ νῦν οὐσίαν κέκτημαι παραλα- 
ῶνχ ἔ ’ 3 γι σας Ξ γι ι 
βὼν, πολλάκις τοσαύτην ἐποίησε: “Ἰυσανίας δὲ ὃ 

4 27 2 Υ͂ 2 τ ) “Ψ κ᾿ ΄- Ὁ 2) τ ὙΣ Ξ . 

πατὴρ ἔτι ἐλάττω αὑτὴν ἐποίησε τῆς γῦν οὔσης" ἐγὼ 
ι 3 --ῳ τς... Γ Υ͂ ΒΑ ἔφ, 5 

δὲ εὐ ουτεῦ! ἐὰν μὴ ἐλάττω καταλίπω τούτοισιν, ἀλλι 
. ) ᾿ , 

βουχεῖ γὲ τινι πλείω ἢ παρέλαβον. Τούτου ἕνεκο 
3 Υ .2 } Ν 6) Ἃ .3}. - 39 , - 

ἠρύμην, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι μοὶ ἔδοξας οὐ σφόδρι ἀγα 
πᾶν τὸ χρήματα. τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὠστοπολν 2. 
ἂν μὴ αὐτοὶ κτήσωνται" οἵ δὲ κτησάμενοι, διυπλὶ 
2Ὰ ἘΠῚ 8. 39 Ι͂φῳ 3 ’ τῇ ι ᾿ 

ἢ οὗ ἄλλον ἀσπάζονταν αὐτώ. ὠσπερ γὰρ οἵ ποιη: 
ταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα καὶ οἵ πατέρες τοὺς παΐδας 

Ὁ ι Ἁ ᾿ ἈΝ 

ἀγαπῶσι, ταύτῃ τε δὴ καὶ οἵ ρηματισάμενοι, περὶ 
τιὰ χρήματα σπουδάζουσιν, ὡς ἕργον ἑαυτῶν, χαὶ 

κατιὰ τὴν χρείαν, ἧπερ οὗ ἄλλοι. χαλεποὶ οὖν καὶ 

Ξυγγενέσϑαι εἰσὶν, οὐδὲν ἐθέλοντες ἐπαινεῖν ἀλλ 1 

τὸν πλοῦτον. ᾿Πηϑῆ, ἕφῆη, λέγεις. Πάνυ ΑΨ οὖν, 
ΕἸ : ἩΒΒΕῚ Ι ; ἢ» δ᾽ ἐγώ: ἀλλά μοι ἔτι τοσόνδε εἰπὲ, Τί μὲ ἐγιστον 
οἴει ὄχθον ἀπολελαυκέναι τοῦ πολλὴν οὐσίαν κε- 

κτῆσϑαι; Ὃ, ἢ δ᾽ ὃς, ἴσως οὐκ ἂν πολλοὺς πείσαιμι 

λέγων. “εὖ 7ὰρ ἴσϑι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐπει- 

δάν τις ἐγγὺς ἢ τοῦ οἴεσθαι τελευτήσειν, εἰσέρχεται 

αὐτῷ δέος καὶ φροντὶς περὶ ὧν ἕμπροσϑεν οὔκ εἰσ 
ἡ. οἵτε γὰρ λεγόμενοι μῦϑοι περὶ τῶν ἐν ἄδου, 

ὡς τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐκεῖ διδόναι δίκην, 
κυταγελώμεγοι τέως, τότε δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν 
ψυχὴν, μὴ ἀληϑεῖς ὦσι. καὶ αὐτὸς, τοι ὑπὸ τῆς 

-, Π }λ τ ͵ 

τοῦ γήρως ἀσϑενείας, ἢ καὶ ὥσπερ ἤδη ἐγγυτέρω ὧν 
- -Ὁ »ὝὟ - -Ὗ . 2 Ξ3 

τῶν ἐκεῖ, μᾶλλόν τι καϑορᾷ αὐτά. ὑποψίας δ᾽ οὖν 
Ἃ ΝῚ .“ Ὕ 

καὶ δείματος μεστὸς γίνεται" καὶ ἀναλογίζεται ἢδη 



».881.4.}... 2ΣῈ ΒΕΡΥΒΕΙΟΑ 118. 1, ὥ 

Ἃ »-μ 3; Π 2 ! ἊΝ ᾿ ᾿Ὶ - γ 

καὶ σκοπεῖ εἶ, τινοἱ τι ἠδίκηκεν. ὁ μὲν οὖν εὑρίσκων 
ς - ) “ : Υ 2 “οΣοοσ Ὁ ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ πολλὰ ἀδικήματα, καὶ ἐκ τῶν ὕ- 

.“ [τ - μ ᾿ Δ ᾿ς Υ ᾿ Ν τ 

πνῶν, ὥσπερ οἱ παῖδες, ϑαμὰ ἐγειρόμενος, δειμαΐ 
Ἷ Ὁ Α, Ὁ 2 ῇ Ὁ τ ι- « 

γει, καὶ ζῇ μετὰ καχῆς ἐλπίδος: τῷ δὲ μηδὲν ἑαύ- 
-Φ 5] Ἔ ᾿ Θ “- ) οὐ οὐ Ἷ 4ὯἍ 9 

τῷ ἄδικον ξυνειδότι ἤδεῖα ἐλπὶς ἀεὶ πώρεστι, καὶ ἀ- 

γαϑὴ γηφοτρόφος, ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει. χαριέν- 
ς᾽ . 

τῶς γάρ τοι, ὦ «Σώχρατες, τοῦτ ἐχεῖνος εἶπεν, τὸ 
[ω] Ε1] Π Ὗ ἢ Υ̓͂ 3 “ὉΨἙᾧὨ 

ὃς ἂν δικαίως καὶ ὁσίως τὸν βίον διαγάγῃ, γλυκεῖϊά 
; » Ἁ 

οἱ καρδίαν ἀτάλλοισα γηροτρόφος συναορεῖ ἐλπὶς, 
ἃ μέίλιστα ϑνατῶν πολὺ ὑυσεροον γνώμαν κυβερνᾷ. 
εἶ οὖν λέγει, ϑαυμαστῶς ὡς σφόδρα. πρὸς δὴ τοῦτ᾽ 
ἔγωγε τίϑημι τὴν τῶν χφημάτων κτῆσιν πλείστου ἀ- 
ξίαν εἶναι, οὔτοι παντὶ ἀνδρὶ, ἀλλὰ τῷ ἐπιεικεῖ. τὸ 

γὰρ μηδὲ ἀκοντά τινα ἐξαπατῆσαι, ἢ ψεύσασϑαι, 

μηδ᾽ αὖ ὀφείλοντα ἢ ϑεῷ ϑυσίας πὐκῆν 9) ἀνϑρώ- 
πῳῷ χρήματα, ἔπειτα ἀπιέναι ἐκεῖσε δεδιότα, μέγα 

ἢ 2 -Ὸ « -- τῳ 

μέρος εἰς τοῦτο ἡ τῶν χρημάτων κτῆσις συμβάλλε- 
ΕΣ ᾿ μος ἣ 3 ᾿ Ὁ 

ται. ἔχει δὲ καὶ ἄλλας χρεέας πολλάς. ἀλλά γε, ἕν 
9 Ἂ᾿ τον δς 3 55 Τ Ψ, Ὑ 2. 5 ἌΡ: 

ἀνϑ' ἑνὸς, οὐκ ἐλάχιστον ἔγωγε ϑείην ἂν εἰς τοῦτο, 
5 κ᾿, , ΕῚ Ὁ 

ἀνδρὶ γοῦν ἔχοντι, ὦ Σώκρατες, πλοῦτον χρησιμώ- 
3 ᾿ Ξ εὐ νος ͵ ΕΣ ᾿ τατον εἰναι. Παγκάλως, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις, ὦ Κέφα- 

ω 3 ι ᾿ 
λε. τοῦτο δ᾽ αὐτὸ τὴν δικαιοσύνην, πύτερα τὴν ἀ- 

- »Ὶ “" - ΝΞ 

λήϑειαν αὐτὸ φήσομεν εἶναι ἁπλῶς οὕτω, καὶ τὸ 
ΝῚ 7 327) Ἃ , ᾿ Φ ΒλῚ Υ ᾽ : 

ἀποδιδόναι, ἂν τις τὶ παρά του λάβη; ἢ καὶ αὐτὼ 
ταῦτα ἔστιν ἐνίοτε μὲν δικαίως, ἐνίοτε δὲ ἀδίκως 

ποιεῖν ; οἷον τοιόνδε λέγω: πᾶς ἂν που εἴποι, εἴ 
᾿ 3 -Ὁ [ 

τις λάβοι παρὸ φίλου ἀνδρὸς σωφρονοῦντος οπλα, 
εἰ μανεὶς ἀπαιτοῖ, ὅτι οὔτε χρὴ τιὶ τοιαῦτα ἀποδι- 
δόγαι, οὔτε δίκαιος ἂν εἴη ὃ ἀποδιδούς" οὐδ᾽ αὖ 
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πρὸς τὸν οὕτως ἔχοντα πᾶντο ἐϑέλων τἀληϑῆ λέγειν. 
᾿Ορϑῶς, ἔφη, λέγεις. Οὐκ ἄρα οὗτος ὅρος ἐστὶ δι- 
«οαἰοσύνης, ἀληθῆ τε λέγειν, καὶ ἃ ἂν λάβοι τὶς, ἀ- 

σιοδιδόναι. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὕπο- 

λαβὼν ὃ Πολέμαρχος" εἰπέρ γὲ τι χρὴ Σιμωνίδη 
σπείϑεσθαι. Καὶ μέντοι, ἔφη ὃ Κέφαλος, καὶ παρα- 

δίδωμι ὑμῖν τὸν λόγον. δεῖ γάρ με ἤδη τῶν ἱερῶν 
ἐπιμεληϑῆναι. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγὼ, ὃ Τολέμαρχος 
τῶν γε σῶν κληρονόμος; Πάνυ γε, ἢ δ᾽ ὃ ᾿ς, γελάσας" 
καὶ ἅμα ἤει πρὸς τὰ ἐμ «Πὲγε δὴ, εἶπον ἐγὼ, σὺ 
ὁ τοῦ λόγου κληρονόμος, τί φὴς τὸν Σιμωνίδην λέ- 
γοντα, ὀρϑῶς λέγειν περὶ δικαιοσύνης; Ὅτι, ἢ δ᾽ 
ὃς, τὸ τιὶὶ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι, δίκαιόν 
ἐστι" τοῦτο λέγω», δοχεῖ ἐμοὶ καλῶς λέγειν. “«1λλὰ 
μέντοι, ἦν δ᾽ ἐγὼ, “Σιμωνίδῃ γ8 οὗ ῥάδιον ἀπιστεῖν" 
(σοφὸς γὰρ καὶ ϑεῖος ὃ ἀνὴρ) τοῦτο μέντοι ὃ, τι 
ποτὲ λέγοι, σὺ μὲν, ὦ Πολέμαρχε, ἴσως γιγνώσκεις, 

ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ: δῆλον γὰρ ὅτι οὗ τοῦτο λέγει ὅπερ 
ἄρτι ἐλέγομεν, τὸ, τινὸς παρακαταϑεμένου τὶ ὅτῳ- 
οὖν, μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῦντι, ἀποδιδόναι" καίτοι- 

7: ὀφειλόμενόν που τοῦτό ἐστιν ὁ παραπατέθεξο. ἤ 
γάρ; Ἰγαί, ᾿Αποδοτέον δὲ γε οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν τότε 
ὅπύότε τὶς μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῖ; ᾿Δἀληϑῆ, ἢ δ᾽ ὅς. 
"ἄλλο δὴ τι ἢ τὸ τοιοῦτον, ὡς ἔοικε, λέγει Σιμωνί- 
δης, τὸ τὰ ὀφειλόμενα δίκαιον εἶναι ἀποδιδόναι. 
“ἄλλο μέν τι, μὴ Δία, ἔφη. τοῖς γὰρ φέλοις οἴεται 
Ὀφείλειν τοὺς φίλους ἀγαϑὸν μὲν τι δρᾷν, κακὸν δὲ 
μηδὲν, Ἡανϑόνγω, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι οὗὐ τὸ ὀφε:λόμε- 
ΨΟ ἀποδίδωσιν, ὃς ἂν τῷ) χρυσίον ἄποδαὶ 7 ΧΟΌΤ  οι- 
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ταϑεμέγῳ, ἐάνπερ ἢ ἀπόδοσις καὶ ἡ λῆψις βλαβερὰ 
νέγηται, φίλοι δὲ ὦσιν ὅ, τε ἀπολαμβώνων καὶ ὃ ἃ- 
ποδιδούς. οὐχ οὕτω λέγειν φὴς τὸν Σιμωγέδην; 
Πάνυ μὲν οὗ». Τὶ δέ; τοῖς ἐχϑροῖς ἀποδοτέον ὕ, 
τι ἂν τύχη ὀφειλόμεν ον; “Παντάπασι μὲν οὖν, ἕφη, 
ὃ γε ὀφείλεται αὐτοὶς. ὀφείλεται δὲ, δίμιᾶν; ἸνΝ 

γὲ τοῦ ἐχϑροῦ τῷ ἐχϑρῷ ὅπερ καὶ προσήκει, καχὸν 

τι. ᾿εἰνίξατο ἄρα, ἢν δ᾽ ἐ γώ, ὡς ἔοικεν, ὃ Σιμωνί- 
δης ποιητικῶς τὸ δίκαιον ὃ εἴη. διενοεῖτο μὲν γὸρ, 

ὡς φαΐνεται, ὅτι τοῦτ᾽ εἴη δίκαιον, τὸ προσῆκον ἕ- 
κάστῳ ἀποδιδόναι. τοῦτο δὲ ὠνόμασεν ὀφειλόμε- 
30». ᾿Αλλὰ τέ οἴει; ἔφη. “Πρὸς “μὸς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἰ 

οὖν τις αὐτὸν ἤρετο, ὡ Σιμωνίδη, ἡ ἡ τίσιν οὖν τί ἀ- 
ποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ πιροσῆκον τέχνη, ἴατρι- 
κὴ καλεῖται; τὶ ἂν οἴει ἡμῖν αὐτὸν ἀποκρίνασθαι; 
“λον ὅτι, ἔφη, ἣ σώμασι φάρμακά τε καὶ σιτία καὶ 
ποτά. Ἢ δὲ τίσι τὶ ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ 
ἤροσῆκον τέχνη, μαγειρικὴ καλεῖται; Ἢ τοῖς ὄψοις 
τὸ ἡδύσματα. Εἶεν. Ἢ οὖν δὴ τίσι τὲ ἀποδιδοῦσα 
τέχνη, δικαιοσύνη ὁ ἂν καλοῖτο; ΕἸ μὲν τι, ἔφη, δεῖ 
ἀκολουϑεῖν, ὠ “Σώκρατες, » τοῖς ἔμπροσϑὲν εἰρημέ- 
γοις, ἢ τοῖς φίλοις τε καὶ ἐχϑροῖς ὠφελείας τε καὶ 

βλάβας ἀποδιδοῦσα. Τὸ τοὺς φίλους ἄρα εὖ ποι- 
εἶν, καὶ τοὺς ἐχϑροὺς κακῶς, δικαιοσύνην λέγει. 

Ζοκεῖ μοι. τὰς οὖν δυνατώτατος κάμνοντας φίλους 
εὖ 1 ποιεῖν, καὶ ἐχϑροὺ ὺὑς κακῶς, πρὸς γῦσον καὶ ὕ- 

γέειαν; Ιατρός. Τίς δὲ πλέοντας, πρὸς τὸν τῆς ϑα- 

λάττης κίνδυνον; υβερνήτης. Τὶ δὲ ὃ δίκαιος; 
ἐν τίγε πράξειε καὶ ποὺς τὸ ἔργο» δυνατώτατος φί- 



“10 ῬΙΑΤΟΝΙΒ ρν.355ὅ.4.}.. 

λους ὠφελεῖν, καὶ χϑροὺς βλάπτειν; ᾿Ἐν τῷ προσ- 
πολεμεῖν καὶ ξυμμαχεῖν, ἔμοιγε δοκεῖ. εἶεν. Ἰὴ 
“αἀμνουσέ γε μὴν, ὦ φίλε Πολέμαρχε, ἰατρὸς ἄχρη- 

στος. “Ἰληϑῆ. Καὶ μὴ πλέουσι δὴ κυβερνήτης. Ιγαί. 
ρα καὶ τοῖς μὴ πολεμοῦσιν ὃ δίχαιος ἄχρηστος; 
Οὐ πάνυ μοὶ δοκεῖ τοῦτος. Χρήσιμον ἄρα καὶ ἐν 
εἰρήνῃ δικαιοσύνη. Χρήσιμον. Καὶ γὰρ γεωργία" 
ἢ οὔ; να. Πρός γε καρποῦ κτῆσιν. (Ναί. αὶ 
μὴν καὶ σκυτοτομικὴ; Ἱναΐ. Πρός γε ὑποδημάτων 
ἂν, οἶμαι, φαίης κτῆσιν. Πάνυ 7. Τ{ δὲ δὴ; τὴν 
δικαιοσύνην πρὸς τίνος χρείαν ἢ κτῆσιν ἐν εἰρήνῇ 
φαίης ἂν χρήσιμον εἶναι; Πρὸς τὰ ξυμβόλαια, ὡ 
“Σώκρατες. Ξυμβόλαια δὲ λέγεις πολ μασιν ἢ τί 
ἄλλο; Κοινωνήματα δῆτα. .Ω οὖν ὁ δίκαιος, ἄγα- 
ϑὸς καὶ χρήσιμος κοινωνὸς εἰς πεττῶν» ϑέσιν; ἢ ὁ 
σπεττευτικός; ὋὉ πεττευτικός, ᾿Αλλ᾽ εἰς πλίνϑων καὶ 

λίϑων ϑέσιν ὃ δίκαιος χρησιμώτερός τε καὶ ἀμείνων 
κοιγωγὸς τοῦ οἰκοδομικοῦ; Οὐδαμῶς. ᾿Ηλλ εἰς τίνα 
δὴ κοινωνίαν ὃ δίκαιος ἀμείνων κοινωνὸς τοῦ κιϑα- 
ριστικοῦ . ὥσπερ ὃ ευϑαρισκινθοι, τοῦ δικαίου, εἷς 

πρθλβιύεονῳ ̓ς Εἰς ἀργυρίου, ἔμοιγε δοκεῖ. Πλὴν γ 
ἴσως, ὦ “ολέμαρχε, πρὺς τὸ χρῆσϑαι ἀργυρίῳ, ὅταν 
δέῃ ἀργυρίου κοινῇ πρίασθαι ἢ ἀποδόσϑαι ἵππον, 
τότε δ᾽ ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὃ ἱππικός. ἢ γάφ; Φαίνεται. 
Καὶ μὴν ὅταν 7 πλοῖον. ὁ ναυπὴ γὸς, ἢ) ὃ κυβερνή- 
της. Ἔοικεν. Ὅταν οὖν τί δέη ἀργυρίῳ, ἢ χουσίῳ 
κοινῇ χρῆσϑαι, ὃ δίκαιος χρησιμώτερος 1 τῶν ἀλλων; 

Ὅταν παρακαταϑέσϑαι, καὶ σῶν εἶναι, ὦ Σώκρατες. 
οὐκοῦν ἜΡΙΝ ὅταν μηδὲν δέῃ αὐτῷ χρῆσϑαι, ἀλλὰ 



4.ε...584...».ὄ ΠΕ ΒΕΡΥΒΙΠΟΑ 118. Ι. 41 

ἴσϑαι; Πάνυ γε. Ὅταν ἄρα ὦ; ἦ ἀργὺ κεῖσθαι; ἄνυ γε. Ὅταν ἄρα ἄχρηστον ἢ ἄργυ. 
΄ ᾿ ) ,-Ο. Γ - 

ριον, τότε χρήσιμος ἐπ αὐτῷ ἢ δικαιοσύνη; Κινδυ- 
ἮΝ ΕΣ Ψ: ΄ “-“}, « 

γεύει. Καὶ ὅταν δὴ δρόπαγον δέῃ φυλάττειν, ἡ δι- 
Ἁ Ὁ νὰνἥἉ «1 

καιοσύνη χρήσιμος, καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ; ὅταν δὲ 
"»“οη ν, 1 ι Ἵ ι 

χρῆσϑαι, ἡ ἀμπελουργικὴ; Φαίνεται. Φὴσεις δὲ 
καὶ ἀσπίδα καὶ λύραν, οταν δέῃ φυλάττειν καὶ μη- 

᾿ “ τῷ ᾿ ν ᾿ [χ] 

δὲν χρῆσϑαι, χρήσιμον εἶναι τὴν δικαιοσύνην; ὅταν 
-»Ὕ»" ᾿ ᾿ ; ’ 2 

δὲ χρῆσϑαι, τὴν ὁπλιτικὴν καὶ τὴν μουσικήν; «4νά- 
- ἃ ᾿Ὶ 7, ι ἢ « Ι] ς ῇ 

γ)κη. «Καὶ περὶ τἄλλα δὴ πάντα ἡ δικαιοσύνη ἕκά- 
ι 2) ι Φ 

στου, ἐν μὲν χρήσει, ἄχρηστος" ἐν δὲ ἀχρηστίᾳ, 
Γ ΄ Ι 27 ὦ Ι͂ Υ , χρήσιμος. Κινδυνεύει. Οὐκουν, ὦ φίλε, πάνυχγέ τι 

σπουδαῖον εἴη ἡ δικαιοσύνη, εἰ πρὸς τὰ ἄχρηστα 
ψοὴ Ἰσιμον ὃν τυγχάνει. τόδε δὲ σχεψώμεϑα" ἀρ' 
οὐχ ὃ πατάξαι δεινότατος ἐν μάχῃ, εἴτε πυκτικῇ, εἴς 
τὲ τινι καὶ ἄλλῃ, οὗτος καὶ φυλάξασθαι; Πάνυ γε. 

Ἢ οὖν. καὶ νόσον ὅστις δεινὸς φυλάξασϑαε καὶ λα- 
Ὑ ΒΛας τὸ 

ϑεῖν, οὗτος δεινότατος καὶ ἐμποιῆσαι; έμοιγε δο- 
κεῖ. ᾿Αλλὰ μὴν στρατοπέδου γε ὃ αὐτὸς φὑὗὑλαξ ἃ ΤῈ μὴν οτρατοπέδου γε ὃ αὐτὸς φύλαξ ἀ- 

ἰχὶ ι Ὁ ἵ 

γαϑὸς, οσπὲερ καὶ τὰ τῶν πολεμίων κλέψαι καὶ βου- 
ι 2! " " «; 

λεύματα καὶ τὰς ἄλλας πράξεις. Πάνυ γε. ὋΟτου 
Ἀ ΡΙ ᾿ Ι. .-- ΄ » ᾿ ῇ 3. 

τὶς ἄρα δεινὸς φύλαξ, τούτου καὶ φὼρ δεινός. ΄1:οι- 
ὩΣ -ἊῬΓὮ ς Γ 5 Υ ᾿ ! 

κεν. Ἐτ ρα ὁ δίκαιος ἀργύριον δειγὸς φυλάττειν, 
καὶ κλέπτειν δειγός. Ὡς γοῦν ὃ λό) γθῶ ἐφή, σημαί- 

᾿ 2] 

γει. ἈΚλέπτης ἄρα τὶς ὁ δίκαιος, ὡς ἔοικεν, ἀναπέ- 
» ε ’ 

φανται. καὶ κινδυνεύεις παρ Ομήρου μεμαϑηκέ- 
32 Ὗ ι - ἙῸΝ , 

γαι αὐτό. καὶ γὺρ ἐχεῖνος τὸν τοῦ Οδυσσέως πρὸς 
2 9 Ὁ 

μηποῦς, πάππον Αὐτόλυκον ἀγαπᾷ τε, καὶ φησὶν 

αὐτὸν ὑπὲρ πάντας ἀνϑρώπο υς κεκάσϑαι κλεπτοσὺ- 
νῃ ὃ ὅρκῳ τε. ἔοικεν οὖν ἡ δικαιοσύνη, καὶ κατά 
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Ἂ 5. ( ΤᾺΣ ὑπ τος ' 
αε καὶ καϑ Ὅμηρον καὲ κατὰ Σιμωγνέδην, κλεπτικ’. 

Ἔν 2. 5» Ὁ ΝΜ 

τις εἰγαι" ἐπὶ ὠφελείᾳ μέντοι τῶν φίλων, καὶ ἐπὶ 
’ “οΣὡωῳ -»Σοσοὦ 9 [ΤΣ ᾽ 39 ἢ 

δλάβῃ τῶν ἐχϑρῶν. οὐχ οὕτως ξλ ἰεγες; Οὐ μὰ τὸν 
3 , 

Δἴ, ἔφη. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ οἶδα ἢ ἔγωγ Ὁ, τι ἔλεγον. τοῦ- 
2» 

τὸ μέντοι ἕμοιγξ δοκχεὶ ἕτι, ἀφελεῖν, μὲν τοὺς φίλους 
«ες 

ῃ δικαιοσύνη, βλάπτειν δὲ τοὺς ἐχθροὺς. φίλους 
δὲ λέγεις εἶναι, “πύτερον τοὺς δοκοῦντας ἑκάστῳ 

χρηστοὺς εἶναι, ἢ τοὺς ὄντας, κἂν μὴ δοκῶσι; “καὶ 
ἐχϑροὺς ὡσαύτως; εἰκὸς μὲν, ἢ ἔφη, οἷς ἂν τις ς ἡγῆ- 

ται χφηστοὺς, φιλεῖν" ους δ᾽ ὧν πονηροὺς, μισεῖν. 
Ξ 
ἀρ οὖν οὐχ ἁμαρτάνουςι» οἵ ἄνϑροωποι περὶ τοῦτο, 
ὥστε δοκεῖν αὐτοῖς πολλοὺς μὲν χρηστοὺς εἶναι, μὴ 
ῶὡ» ι ἂν Ξ ! ἘΠῚ ’ ν᾽ { 

ὄντας, πολλοὺς δὲ τοὐναντίον; «μαρτάνουσι. Τοὺ- 
ΘΕ ς ᾿ ΕῚ “Θοὶ δ»,Ὁ. ἘΝ δι : δὲ " Ἃ Π 

τοις ἄρα οἵ μὲν ἀγαϑοὶ, ἐχθροί" οὗ δὲ κακοὶ, φί- 
Ξ Φ ς 

λοι. Πάνυ γε. ᾿Αλλ ὅμως δίκαιον τότε τούτοις, 
. τ Α 5 -»- ι δῶ» ᾿ ἢ τοὺς μὲν πονηροὺς ὠφελεῖν, τοὺς δ΄ ἀγαϑοὺς βλά- 

πτεῖν. (Φαίνεται. ἀλλὰ μὴν οἵ γε ἃ ΘῸΣ διχάνοι τε 

καὶ οἷοι μὴ ἀδικεῖν. ληϑῆ. Ματὰ δὴ τὸν σὸν λό- 

γον, τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας δίκαιον κακῶς ποιεῖν. 

Μηδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες. πονηρὸς γὰρ ἔοικεν 
{τ ς Π Χ ςγ 2! 3 3. Σ ι ’ 
εἶναι ὃ λόγος. Τοὺς ἀδίκους ἀρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δίκαι- 

4 5 - τ΄ 

ον βλάπτειν, τοὺς δὲ δικαίους ὠφελεῖν. Οὗτος ἐ- 
.ΟἷἪὋ Ἷ Ξ ᾿ 

κείνου καλλίων φαίνεται. Πολλοῖς ἄρα, ὦ Πολέ- 
-« -ο ϑ9 

μαρχε, ξυμβήσεται, ὅσοι διημαρτήκασι τῶν ἂν- 
ϑρώπων, δίκαιον εἶναι, τοὺς μὲν φίλους βλάπτειν" 
͵ ᾿Ν ; 3 κ΄ ὧγ5 : . 3 { Α 5 -Ὗ᾿ (πονηροὶ γὰρ αὐτοὶ εἰσι) τοὺς δ΄ ἐχϑροὺς ὠφελεῖν. 

ὅ ὯΝ ΝΣ ἮΝ πὰ ΕῚ -“- ϑυσκ 3 7 ἀγαϑοὶ γάρ. καὶ οὕτως ἐροῦμεν αὐτὸ τοὐναντίον 
2. 4 τ᾽ ὃ 27 δ αΓ ; Ν Ψ 2, 

ἢ τὸν Σιμωγιθην ἐφᾶαμὲν λέγεῦ. Καὲ μᾶλα, ξφῆή, 
5 «- Κι ᾿ ὲ Δ, ἱ Ὶ ζ ὃ ϊ δον, 

οὐτὼ ξυμβαΐνει" αλλὸὴ μεταϑώμεθα. πιμθυγεὺυθ- 
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μὲν γὰρ οὐκ ὀρϑῶς τὸν φίλον καὶ ἐχϑρὸν ϑέσϑαι. 
Πῶς ϑέμενοι, ὦ Πολέμαρχε; Τὸν δοκοῦντα χρη: 
στὸν, τοῦτον φίλον εἶναι. Νῦν δὲ πῶς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
μταϑώμοεϑα; Τὸν δοκοῦντά τε, ἡ δ᾽ ὃς, καὶ τὸν 

ὄντα χρηστὸν, φίλον" τὸν δὲ δοκοῦντα μὲν, ὄντα 
δὲ μὴ, δοκεῖν ἀλλὰ μὴ εἶναι φίλον. καὶ περὶ τοῦ 
ἐχϑροῦ δὲ ἡ αὐτὴ ϑέσις. Φίλος μὲν δὴ, ὡς ἔοικε, 

τούτῳ τῷ λόγῳ, ὃ ἀγαϑὸς ἔσται, ἐχϑρὸς δὲ, ὃ πο- 
γηρός. Ναί. ΜΚελεύεις δὴ ἡμᾶς προσϑεῖναι τῷ δι- 

καίῳ, 1) ὡς τοπρῶτον ἐλέγομεν; λήχομεερ δίκαιον 
εἶναι, τὸν μὲν φίλον εὖ ποιεῖν, τὸν δὲ ἐχϑ οὺν, κα- 
κῶς; γῦγ πρὸς τούτῳ ὧδε λέγειν, ὅτε ἐστὲ δυὰς 
τὸν μὲν φδόωι ἀγαθὸν ὄντα, εὖ ποιεῖν, τὸν δ᾽ ἐς 

γϑρὸν, κακὸν θντα, βλάπτειν; Πάνυ μὲν οὗν, ἕφη, 

οὕτως ἄν μοι δοκῇ καλῶς λέγεσϑαι. Ἄστιν ἄρα, 
ὴν δ᾽ ἐγὼ, δικαίου ἀνδρὸς βλάπτειν καὶ ὄντινοῦν 
ἀνθρώπων; Καὶ πάνυ γε, ἔφη, τοὺς γε πονηρούς 
τὲ καὶ ἐχϑροὺς δεῖ βλάπτειν. ΤῬλαπτόμεγοι δ᾽ ἵπ- 
τοι, βελτίους ἢ χείρους γίνονται; Χείρους. ρα 
ἐς τὴν τῶν κυνῶν ἀρετὴν, 1) εἰς τὴν τῶν ἵππων; 
εἷς τὴν τῶν ἵππων. ᾿Αρ᾽ οὖν καὶ κύνες βλαπτόμε- 
ΩΣ χείρους γίγνονται εἰς τὴν τῶν κυγῶν ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐς τὴν τῶν ἵππων ἀρετήν; - Ἀνάγκη. ἀνϑρώπους 
Ἰὲ, ὦ ἑταῖρξ, μὴ οὕτω φύνμεν βλαπτομένους, εἰς 
τὴν ἀἄνθρωπείαν ἀρετὴν χείρους γίγνεσθαι; ., Πάνυ 

μὲν οὗν. ᾿4λλ δικαιοσύνη, οὐκ ἀνθρωπεία ἄρε- 

νἦ; Καὶ τοῦτ ἀνάγκη. (Καὶ τοὺς βλαπτομένους 
ἄρα, ὦ φίλε, τῶν ἀνθρώπων, ἀνάγκη. ἀδιπωτέρους 
γίνεσθαι Ἔοικεν, ἸΔρ᾽ οὗ» τῇ μουσικῇ οἱ μουσικοὶ 
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ἀμούσους δύνανται ποιεῖν; ᾿Αδύνατον. ᾿4λλὰ τῇ ἷπ- 
πικῇ οἱ ἱππικοὶ ἀφίππους; Οὐκ ἔστιν. ᾿Αλλὰ τῇ 
δικαιοσύνῃ δὴ οἵ δίκαιοι ἀδίκους, ἢ καὶ ξυλλήβδην 

ἀρετῇ οὗ ἀγαϑοὶ κακοὺς; Ἰλλὰ ἀδύνατον. Οὐ 
γὰρ ϑερμότητος, οἶμαι, ἔργον, ψύχειν" ἀλλὰ τοῦ 
ἐναντίου. Ἱναΐ. Οὐδὲ ξηρότητος, ὑγραίνειν" ἀλλὰ 
τοῦ ἐναντίου. Πάνυ γε. Οὐδὲ δὴ τοῦ ἀγαϑοῦ, 

βλάπτειν" ἀλλὰ τοῦ ἐναντέου. Φαίνεται. Ὃ δὲ γε 
δίκαιος, ἀγαθός; Πάνυ γε. Οὐκ ἄρα τοῦ" δικαέ- 
ου ἔργον βλάπτειν, ὦ Πολέμαρχε, οὔτε φίλον, οὔτ᾽ 
ἄλλον οὐδένα, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου, τοῦ ἀδίχου. 
Παντάπασι μοὶ δοκεῖς ἀληϑῆ λέγειν, ἔφη, ὦ Σύώ- 

κρατες. Ἐἰ ἄρα τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι 
φησί τις δίκαιον εἶναι" τοῦτο δὲ δὴ νοεῖ αὐτῷ, τοῖς 
μὲν ἐχϑροὶς βλάβην ὀφείλεσϑαι παρὰ τοῦ δικαίου 

ἀνδρὸς, τοῖς δὲ φίλοις ὠφέλειαν" οὐκ ἣν σοφὸς ὃ 

τοῦτο εἰπών. οὐ χὰρ ἀληθῆ ἔλεγεν. οὐδαμοῦ γὰρ 
δίκαιον οὐδένα ἡμῖν ἐφάνη ὃν βλάπτειν. Σύυχχω- 
ρῶ, ἢ δ᾽ ὃς. ΔΙαχούμεϑα ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, κοινῇ 
ἐγώ τε καὶ σὺ, ἐάν τις αὐτὸ: φὴ ἢ Σιμωνίδην, ἢ 
Βίαντα, ἢ πίττῤηδὰ εἰρηκέναι, ἢ τιν ἄλλον τῶν 
σοφῶν τ καὶ μακαρίων ἀνδρῶν. Ἔγωγ οὖν, ἔφη, 
ἑτοιμός εἰμι κοινωνεῖν τῆς μάχης. .4λλ᾿ οἶσϑα, ἢν 
ὁ ἐγὼ, οὗ μοι δοκεῖ εἶναι τὸ ῥῆμα, τὸ φύναι, υῇ 
καιον εἶναι τοὺς μὲν φίλους ὠφελεῖν, τοὺς δ᾽ 
χϑροὺς βλάπτειν; Τίνος; ἔφη. Οἶμαι αὐτὸ ϑϑνὴ 
άνδρου εἶναι, ἢ Περδίκκου, ἢ ξέρξον, ἢ. Ισμηνέου 

τοῦ Θηβαίου, ἢ τινος ἄλλου, μέχα οἰομένου δῦνα- 
σϑαι, πλουσίου ἀνδρύς. ᾿ἡληϑέστατα, ἔφη, λέγεις 
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Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. ἐπειδὴ δὲ οὐδὲ τοῦτο ἐφάνη ἡ δι- 
Υ͂ Ε.] 39ω4. ᾿ Π ψ' 9" Ε Ἃ Φ....9 

καιοσύνη ὃν, οὐδὲ τὸ δίκαιον, τί ἂν ἄλλο τὶς αὐτὸ 
’ ᾿ γὶ 76 Θ ’ ἀ λ}λ ἔδινα Ν λ 

φαίη εἰναι; Καὶ ὁ Θρασυμῦχος, πολλάκις μὲν καὶ 
᾿ - ων , ’ ) , 

διαλεγομένων ἡμῶν μεταξὺ ὥρμα ἀντιλαμβάνεσϑαι 

τοῦ λόγου, ἔπειτα ὑπὸ τῶν παρακαϑημένων διεκω- 
λύετο, βουλομένων διακοῦσαι. τὸν λόγον. ὡς δὲ 
διεπαυσάμεϑα, καὶ ἐγὼ ταῦτ᾽ εἶπον, οὐκέτι ἡσυ-: 
χίαν ἤγεν, ἀλλὰ συστρέψας ἑαυτὸν, ὥσπερ ϑηρίον, 
ἧκεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος. καὶ ἐγώ τὸ καὶ ὅ 
Πολέμαρχος δείσαντες διεπτοήϑημεν. ὃ δ᾽ εἰς τὸ 
ιἔσον φϑεγξώμενος, τίς,. ἔφη, ὑμᾶς πάλαι φλυα- 

; ᾿ δὴ , 

οἷα ἔχει, ὦ Σώκρατες; καὶ τί εὐηϑίζεσθε πρὸς ἀλ- 
! ςςο ν"ν 2 - 9 ΒῚ ΕΥ]) 

λήλους, ὑποκαταχλινόμενοι ὑμῖν αὐτοῖς; ἀλλ᾽ εἰς 
“ Π ᾽ ς ΕῚ 

περ ὡς ἀληϑῶς βούλει εἰδέναι τὸ δίκαιον δ, τε ἐστὶ, 
μὴ μόνον ἐρώτα, μηδὲ φιλοτιμοῦ ἐλέγχων, ἐπειδάν 
τις τὲ ἀποκρίνηται" (ἐγνωκὼς τοῦτο, ὅτι ῥᾷον ἐρω- 

“- ἢ, δΣ Υ {ς 3 ᾿ Ὰ Φειν 5 , 
τὰν ἡ ἀποχρίνεσϑαι) ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀπόκχριγαι, 
καὶ εἰπὲ τὲ φὴς εἶναι τὸ δίκαιον. καὶ ὅπως μοὶ μὴ 
ἀνε εφω Θὲ ᾿ ’ ΕῚ ν 3. ε; 4: 9 ᾿ .Ν32 ἐρεῖς οτι τὸ δέον ἐστὶ, μηδ᾽ ὁτι τὸ ὠφέλιμον, μηδ 
« ιν - 23 ῳ γ' , “ κε οὁτι τὸ λυσιτελοῦν, μηδ΄ ὅτι τὸ κερδαλέον, μηδ᾽ ὅτι 

᾿ - Ἃ Ν “-“- " «, 

τὸ συμφέρον" ἀλλὰ σαφῶς μοὲ καὶ ἀκριβῶς λέγε ὕ, 
3. ἫΝ ; ἷφ ΚΠ Ὰ εν ̓ 2 9 δέξ ἢ εἰ 

τι ἂν λέγῃς: ὡς ἐγὼ οὐκ ἀποδέξομαι ἐὼν υϑλους 
᾿. , Ἄν τ να Ἀν... ’ 2 Ἃ τοιούτους λέγης. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐξεπλάγην, καὶ 

᾿ 3 Ἃ 2 ᾿ . “ προσβλόέπων αὐτὸν ἐφοβούμην" καί μοι δοκῶ, εἰ 
᾿ ς 32 . ον »ὋὉὔὌὉ ΕἸ ᾽ » 

μὴ πρότερος ἑωράκειν αὐτὸν ἢ ἐκεῖνος ἐμὲ, ἄφωνος 
ΒλῚ , -- " ᾿ - Ῥ 

ἂν γενέσϑαι. νῦν δὲ ἡνίκα ὑπὸ τοῦ λόγου ἤρχετο 
ἐξαγριαίνεσϑαι, προσεβλειμω αὐτὸν πρύτερος: ὥστε 
αὐτῷ οἱόστ᾽ ἐγενόμην ἀποκρένεσϑαι, καὶ εἶπον ὕπο- 

9 τρέμων, ἋΣ Θρασύμαχε, μὴ χαλεπὸς ἡμῖν ἴσϑι. εἶ 
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γὼρ ἐξαμαρτάνομεν ἐν τῇ τῶν λόγων « σκέψει ἐγὼ τε 
καὶ ὅδε, εὖ ἴσϑι ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνομεν. μὴ γὰρ 
δὴ οἵου, εἰ μὲν χουσίον ἐζητοῦμεν, οὐκ ἂν ποτε ἧ- 
μᾶς ἐρελτας εἰναι ὑποκατακλένεσθαι ἀλλήλοις ἐ ἐν τῇ 
ζητήσει, καὶ διαφϑείρειν τὴν εὕρεσιν αὐτοῦ" δικαι- 
οσύνην δὲ ζητοῦν»: ας πρᾶγμα “τολλῶν χρυσίων τι- 
μιώτερον, ἔπειϑ᾽ οὕτως ἀνοήτως ὑπείκειν ἀλλήλοις, 
καὶ οὐ σπουδάξειν ὀτιμάλιστα φανῆναι αὐτὸ οἵόν γε 
ἐστὶν, ὦ φίλε. ἀλλ᾽ οἶμαι, οὐ δυνάμεϑα. ἐλεεῦ- 
σϑαι οὖν ἡμᾶς πολὺ μᾶλλον εἰκός ἐστέ που ὑπὸ ὑ- 
μῶν τῶν δεινῶν, ἢ χαλεπαίνεσϑαι. Καὶ ὃς, ἀκού- 
σας ἀνεκάγχασέ τὲ μάλα σαρδόνιον, καὶ εἶπεν, Ὦ 
“Προίκλεις, ἔφη, αὕτη ἐκε ἑένη ἡ εἰωϑυῖα εἰρωνεία 
Σωκράτους. καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ ἥδειν τε καὶ τούτοις 
προὔλεγον" ὅτι σὺ ἀποχρίνασϑαι μὲν οὐκ ἐθελήσοις, 
εἰρωνεύσοιο δὲ, καὶ πάντα μᾶλλον ποιήσοις ἢ ἀπο- 
κρίνοιο, εἴ΄ τις τὸ σὲ ἐρωτᾷ. Σοφὸς γὰρ εἶ, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, ὦ Θρασύμαχε. εὖ οὖν ἤδησϑα ὅτι εἴ τινα ἔ- 
θοιο. ὁπόσα ἐστὶ τὼ δώδεκα, καὶ ἐρόμενος. προεύποις 

αὐτῷ, ὅπως μοὶ, ὠ ἄνϑρωπε, μὴ ἐρεῖς ὅτι ἐστὶ τῇ 
δώδεκα δὶς ξξ, μηδ᾽ ὅτι τρὶς τέτταρα, μηδ᾽ ὅτι ξξά- 

κις δύο, μηδ᾽ ὅτι τετράκις τρία" ὥς οὔκ ἀποδέξο- 
μαΐ σου; ἐὰν τοιαῦτα φλυαρῇς" δῆλον, οἶμαι, σοὶ 
ἢ» ὅτι οὐδεὶς ἀποκρίγοιτο τῷ οὕτω πυνϑανομένρ,. 
ἀλλ᾽ εἰ σου εἶπεν, Ὦ Θρασύμαχε, πῶς λέγεις. μὴ ἅ:-: 

ποπρύνωμαι ὧν» προξΐπες μηδέν; “πότερον, ὦ ϑαυ- 
μεσ, μηδ᾽ εἰ τούτων τυγχάνει ὃν; ἄλλ᾽ ἕτερον εἴς 
πῷ τὺ τοῦ ἀληϑοῦς; ἢ πῶς λέγεις; τί ἂν αὐτῷ εἶ. 
ἥες πρὸς ταῦτα; Πῖεν, ἔφη. ὡς δὴ ὅμοιον τοῦτο 
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᾿ ᾿ “Ξ » 5 δι Ξ ἐκείνῳ; Οὐδέν γε κωλύει, ἦν ὃ ἐγώ, εὖ δ᾽ οὖν καὶ 
μὴ ἔστιν ὕμοιον, φαίβθίαι δὲ τῷ ἐρωτη ϑέντι τοιοῦ- 
τον», ἧττόν τι αὐτὰν οἴει ἀποχρινεῖσϑαι τὸ φαινόμε- 
γον ἑαυτῷ, ἐάν τὸ ἡμεῖς ἀπαγορεύωμεν, ἐάν τὲ μή; 
Ἄλλοτι οὖν, ἔφη, καὶ σὺ αὕτω ποιήσεις; ὧν ἐγὼ 

- 3 2 

ἀπεῖπον, τούτων τι ἀποκρινῇ, Οὐκ ἂν ϑαυμάσαι- 
μι, ἣν δ᾽ ἐρὼ, εἴ μοι σχεψαμένῳ" οὕτω δόξειε. Τὶ 
οὖν; ἔφη, ἂν ἐγὼ δείξω ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ πόά- 
σὰς ταύτας περὶ δικαιοσύνης, βελτίω τούτων, τί ἀ- 

ξιοῖς παϑεῖν; Τὶ ἄλλο, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἢ) ὅπερ προσήκει 
πάσχειν τῷ μὴ εἰδότι; προσήκξι δέ που μαϑεῖν πα- 
οὐ τοῦ εἰδότος. καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ἀξιῶ παϑεῖν. 
“δὺς γὰρ εἶ, ἔφη. ἀλλὰ πρὸς τῷ μαϑεῖν, καὶ ἂ- ς γὰρ εἰ, ἔφη. ἀλ οὐὸς τῷ μ ,» καὶ ἃ 

9 ΄ ω : , ἘᾺ 
πότισον ἀργύριον. Οὐκοῦν ἐπειδάν μοι γένηται, εἰ- 

39 2.) 3) ε Υ͂ η.22 οὦἡ 2 

πον. Αλλ ἔστιν, ἔφὴ ὃ Τλαύκων. ἀλλ ἕνεκα ἄργυ- 
᾿ ΕΥ̓ Ι ὙῸῚ “ 

φίου, ὦ Θρασυμαχε, λέγε. πάντες γὰρ ἦι 39 Σὺ- 
΄ “ εἴ 

χράτεν εἰσοίσομεν... Πάνυ γε οἶμαι, ἢ δ᾽ ὅς" ἵνα 
5 

Σωκράτης τὸ εἰωϑὸς διαπράξηται" αὐτὸς μὲν μὴ ἀ- 
, χλλου δ᾽ ἃ γου λαμβάνῃ λό ποκρίνηται, ἀλλο ἀποκρινομένου λαμβάνῃ λό- 
ΧΑ. -οΣο ι ΡΒ.) 32» ΕἸ νι 32 " 

γον καὶ ἐλέγχη. “Πῶς γὰρ ἂν, ἔφην ἐγὼ, ὦ βέλτιστε 
τὶς ἀποκρίναιτο; πρῶτον μὲν μὴ εἰδὼς, μηδὲ φά- 
σκὼν εἰδέναι; ἕπειτα, εἴτι καὶ οἴεται περὶ τούτων, 

353», ’ τω 3 »ἭἜ Ὁ 

ἀπειρημένον αὐτῷ εἴη ὅπως μηδὲν ἐρεῖ ὧν ἡγεῖται, 
3 32 ΒῚ , ᾿ -Ὕ 

ὑπ ἀνδρὸς οὔ φαύλου. ἀλλὰ σὲ δὴ μᾶλλον εἰχὸς λέ- 
γειν, σὺ “μ" δὴ φῇς εἰδέναι, καὶ ἔχειν. εἰπεῖν. μὴ 
"ὀὖν ἄλλως ποίει, ἀλλ᾽ ἕ “ἔμοιγε χαρίζου ἀποχρινόμενος" 

χαὶ μὴ φϑογήσης καὶ Γλαύκωνα τόνδε διδάξαι, καὶ 
Α ν2 

τοὺς ἄλλους. Εἰπόντος δὲ μου ταῦτα, ὅ, τε Τλαύ- 
Ὰ ὉΣΤΩΣΙ 28} 3. ὦὉὍ νι 3) -Ὁ κῶν καὶ οὗ ἄλλοι ἐδέοντο αὐτοῦ μὴ ἄλλως ποιεῖν. 

Ῥυων Ἔν Υ, Β 
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ιν ἐς Υ τ ἯΝ ν ἸΡΉΡΟΣ, - 5»»» 
χαὶ ὁ Θρασύυβαχος, φαγερὸς μὲν ἣν ἐπιϑυμῶν εἰπεῖν, 
᾿ « - 

ἵν᾽ εὐδοκιμήσειεν, ἡγούμενος ἔχειν ἀπόκρισιν παγε 
κάλην " προσεποιεῖτο δὲ φιλονεικεῖν πρὸς τὸ ἐμὲ εἶ- 

γὰν τὸν ἀποκρινύμενον. τελευτῶν δὲ συνεχώρησε" 
3) Αὕ ὃ ̓ 37 « ΙΣῚ Ἔ Π ΗΜ. τ 

κἄπειτα, Αὐτη δὴ, ἔφη, ἡ Σωχράτους σοφία, αὐτὸν 
3 ΣΡ] 7 ; ᾿ -Ὁῃ , .. 

μὲν μὴ ἐθέλειν διδάσκειν, παρὰ δὲ τῶν ἀλλων περιὶ- 
ὄντα μανϑάνεεν, καὶ τούτων μηδὲ χάριν οἰ κολλν! 
Ὅτι μὲν, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, μαγϑάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀλη- 

ϑὴ εἶπες, ὦ Θρασύμαχε" ὅξι δὲ οἢ μὲ φὴς χάριν 
ἐκτίγειν, ψεύδη. ἐχτίγω γὰρ ὅσην δύναμαι, δύγα- 
μαι δὲ ἐπαινεῖν μόνον. χρήματα γὰρ οὐκ ἔχω. ὡς 
δὲ προϑύμως τοῦτο δρῶ, ἐάν τις μοὶ δοχῇ εὖ λέγειν, 
εὖ εἴσῃ αὐτίκα δὴ μάλα, ἐπειδὰν ἀποκρίνῃ. οἶμαι 
γάρ σε εὖ ἐρεῖν. Ἄκουε δὴ, ἢ δ᾽ ὅς. φημὶ γὰρ ἐγὼ 
εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἀλλό τι ἢ) τὸ τοῦ κρείττονος 
ξυμφέρον. ἀλλὰ τί οὐκ ἐπαινεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐθελὴ- 

σεις. ᾿Εὰν μάϑω γε πρῶτον, ἔφην, τὲ λέγεις. γῦν 
͵ ΣΎ ο γὰρ οὕπω οἶδα. τὸ τοῦ κρείττονος φὴς ξυμφέρον δί- 
᾿Ξ ΩΝ 3 " 

καιον εἶναι. καὶ τοῦτο, ὦ Θρασύμαχε, τέ ποτε λέ- 
3 , ; ’ ’ 3 ; " 

γειῖς; οὐ γάρ ποῦ τόγε τοιόνδε φής" εἰ Πολυδάμας 
ἡμῶν κρεέττων  παγκρατιαστὴς, καὶ αὐτῷ ξυμφέρει 
τὰ βόεια κρέα πρὸς τὸ σῶμα, τοῦτο τὸ σιτίον εἶναν 

καὶ ἡμῖν τοῖς ἥττοσιν ἐκείνου ξυμφέρον ἅμα καὶ δί- 
κοίον. Βδελυρὸς γὰρ εἶ, ἔφη, ὦ “Σώκρατες: καὶ ταὺ- 

τῃ ὑπολαμβάνεις ἢ ἂν κακουργήσαις μάλιστα τὸν 
λόγον. Οὐδαμῶς, ὦ ἄριστε, ἢν δ᾽ ἐγώ. ἀλλὰ σαφέ- 
στερον εἰπὲ τί λέγεις.. Εἶτ᾽ οὐκ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι τῶν 
πόλεων αἵ μὲν τυραννοῦνται, αὖ δὲ δημοκρατοῦνται, 

Ξ τι 9 .ῳ -Ὁ ᾿ 2, 9 »"Ἢ 
αὖ δὲ ἀριστοχρατοῦνται; Πῶς γὰρ οὐ; Οὐκοῦν 
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" ς ὝΥ ἘΠῚ Ἔν ΡΝ , ἤν  υἿὉ δ᾿ ν ; τοῦτο χρατεῖ ἐν ἑκάστῃ πόλει τὸ ἄρχον; Πάνυ γε. 
᾿ " ΜΕ " Ὶ ς ει ς νξ ΩΝ 4 

1ἴϑεται δέ γε τοὺς γόμους ἑκάο τη ἢ ἀρχὴ πρὸς τὸ 

αὑτῇ ξυμφέρον. δημοκρατία μὲν, δημοκρατικοὺς" 
τυραννὶς δὲ, τυραννικοὺς " καὶ ἄλλαι οὕτω. ϑέμεγαι 
δὲ, ἀπέφηναν τοῦτο δίχαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι τὸ 
σφίσι, ξυμφέρον. καὶ τὸν τοῦτο ἐκβαίνοντα χολάξου- 

σιν, ὡς παραγομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα. τοῦτ᾽ οὖν 
ἐστιν, ὦ βέλτιστε, ὃ λέγω, ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσι 

ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆς καϑεστηκυΐας ἀρχῆς 
- ! -Ὕ [7] » 

ξυμφέρον. αὕτη δὲ που χρατεῖ. ὥστε ξυμβαΐνει τῷ 
2 » -- με ϑν τὺ ᾿ ΧΕ , 
ὀρϑῶς λογιξομένῳ, πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον, 

- , ᾿ 2 2 νυ 2 

τὸ τοῦ χρείττογος συμφέρον. Νῦν, ἡν δ΄ ἐγὼ, ἔμα- 
ει ῇ 3 ι ἿΝ «. 2 τ ᾿ 

ϑον ὦ λέγεις. εἰ δὲ αληϑὲς, ἡ μὴ, πειράσομαι μα- 

θεῖν. τὸ ξυμφέρον. μὲν οὖν, ὦ Θρασὶ ὕμαχε, χαὶ σὺ 
ἀπεκρίνω δίχαιον εἶναι" καίτοι ἔμοιγε ἀπηχόρευες 

ἕπως μὴ τοῦτο ἀποχριγοίμην. πρόσεστι δὲ δὴ αὐτό- 
ϑι τὸ τοῦ κρείττονος. Σμικοά γε ἴσως, ἔφη, προσ- 

Ἵ »“ἦὟ΄ὋἪ 3 3 ΝῚ κ ὦ 2 - 

ϑήχη. Οὕὔπω δῆλον οὐδ᾽ εἰ μεγάλη. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν 
τοῦτο σκεπτέον εἰ ἀληϑῇῆ λέγεις, δῆλον. ἐπειδὴ γὼρ ἥ ἢ Δξγξις, ΟἼΔ0}7- ᾿ ἢ γὰβ 

᾿ ΕΥ ἄνγῳ Ἐπ δ .-" ᾿ ’ 
ξυμφέρον γὲ τι εἶναν καὶ ἐγὼ ὁμολογῶ τὸ δίκαιον" 
σὺ δὲ προστίϑης, καὶ αὐτὸ φὴς εἶναι τὸ τοῦ ἀρεέττο- 
γος, ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ" σκεπτέον δή. Σχόπει, ἔφη. Ταῦτ 
ἕσται, ἢν δ᾽ ἐγώ. καί μοι εἰπὲ, οὐ καὶ πείϑεσθϑαι μέν- 

τοι τοῖς ἄρχουσι φὴς δίκαιον εἶναι; Ἔ,ωγε. Ππό- 
᾽ 2 » ἘΠῚ ἃν » αιἷὖὦ 

τερον δὲ ἀναμάρτητοί εισιν οἱ ἄρχοντες ἐν ταῖς πό- 
ξ δ ΣΡ ς -»Ὕ 

λεσιν» ἑχάσταις, ἢ οἱοὗ τὲ καὶ ἁμαρτεῖν; Πάντος 
; ΤῸ 

που, ἔφη. Οὐκοῦν. ἐπιχειροῦντες νόμους τιϑῷε- 
τ 3 -Ὁ ᾿ κ ͵ 39 

ψαι, τοὺς μὲν ὀρϑὼς τιϑέασι, τοὺς δὲ τέρας οὐκ ὁρ- 
- “ 3» » Ὁ τῳ μ ι [ς ΄ ᾿ 

ϑῶς; Οἶμαι ἔγωγε. Τὸ δὲ ὀρθῶς ἄρα, τὸ τὰ ξυμφέρον- 
Βα 
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᾿ ῳ Υ 2 » 5..γ1, 
τά ἔστι τίϑεσθαι ξαυτοῖς" τὸ δὲ μὴ ὀρϑῶς, ἀξὺμ- 

τά ἥω ᾿ εἰ τ 2. νν - 
φορα. ἢ πῶς λέγεις; Οὐτως. Α δ᾽ ἂν ϑῶνται, 

ποιητέον τοῖς ἀρχομένοις; καὶ τοῦτό ἐστι τὸ δί- 
-γ ὦ ι 2} Οὐ [ 7} δί Γ Σ 

καίο»; Ἴ]ως γῦυ οὐ; Ου μόνον ἀρὰ θυχαιὸν ἔστι, 
3 -Ὁ- . 

κατὰ τὸν σὺν λόγον, τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον 
ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, τὸ μὴ ξυμφέρον. 11 
λέγεις; ἔφη. ὋἋ σὺ λέγεις, ἔμοιγε δοκῶ. σκοπῶμεν 

ΐ 2 Ἵ 2 Ὁ 
δὴ βέλτιον. Οὐχ ὡμολόγηται, τοὺς ἄρχοντας τοῖς 

ω ο-ὋὝ 2! ΕῚ 

ἀρχομένοις προστάττοντας ποιξὶν ἄττα, ἐνίοτε δια- 
ΘΝ ἐς - « 3.3 

μαρτάνειν τοῦ ξαυτοῖς βελτίστου; ἃ δ᾽ ἂν προσ- 
! “ -ὉΌ -᾿ 

τόττωσι» οἵ ἄρχοντες, δίκαιον εἰναι τοῖς ἀρχομένοις 
“Ὁ - 9 3 Ψ , , 

ποιεῖν; ταῦτ᾽ οὐχ ὡμολόγηται; Οἰμαὶ ἔγωγε, ἔφη. 
2» ΕΣ 2 ) ϑω --Ὁ Οἴου τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τὸ ἀξύμφορα ποιεῖν 
" Ψ 

- 

τοῖς ἀρχουσΐ τὲ καὶ κρείττοσι δίκαιον εἰναι, ὥμολο- 
ΩΣ ο ᾿ , 32 "» 

γῆσϑαὶ σοι, ὅταν οἵ μὲν ἄρχοντες κακὰ αὐτοῖς προσ- 
τάττωσιν ἄκοντες, τοῖς δὲ δίκαιον εἶναι φὴῆς ταῦτα 
ποιεῖν ἃ ἐκεῖνοι προσέταξαν. ἄρα τότε, ὦ σοφώτα- 
τε Θρασύμαχε, οὐκ ἂν αγκαῖον ἑυμβαΐν ει» αὐτὸ οὗ- 
τωσὶ δίκαιον εἶναι ποιεῖν, τοὐναντίον ἢ ὃ σὺ λέγεις; 
τὸ γιὶρ τοῦ “κρείττονος ἀξύμφορον δὴ που πτηα 
τέταιὶ τοῖς ἥττοσι ποιεῖν. ναὶ μὰ Ζ:, ἐφ ΠΣ 

πρατες, ὃ Πολέμαργος, σαφέστατά γε. ᾿Ἐὰν σὺ 7), 
2; 23. Ἢ ᾽ ε« “ -Ὁ « ι 

ἕφη, αὐτῷ μαρτυρήσῃς, ὃ Κλειτοφῶν ὑπολαβών, 
Ὁ 3 Ν 

Καὶ τί, ἔφη, δεῖται μάρτυρος; αὐτὸς γὰρ Θρασύ- 
“ ᾿Ὶ ι 2] ᾿ ἱ [ 

μαχος ὁμολογεῖ, τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐνίοτε ἑαυτοῖς 

κακοὶ προστάττειν, τοῖς δὲ ἀρχομένοις δίκαιον εἶναι 

ταῦτα ποιεῖν. τὸ γὰρ τιὰ κελευόμενα ποιεῖν, ὦ Πο- 
λέμαρχε, ὑπὸ τῶν ἀρχόντων, δίκαιον εἶναι ἔϑετο ὃ 
Θρασύμαχος. καὶ γὰρ τὸ τοῦ κρείττονος, ὦ ἄλει- 
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τοφῶν, συμφέρον δίκαιον εἶναι ἔϑετο. ταῦτα δὲ 
ἀμφότερα ϑέμενος, ἐλυνερλησεν αὖ, ἐνίοτε τοὺς 

χρείιτους τὼ αὑτοῖς ἀξύμφορα ες τοὺς ἥττους 
τε καὶ ἀρχομένους ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτων τῶν ὅμο- 

λογιῶν, οὐδὲν μᾶλλον τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον 
δίκαιον ἂν εἴη ἢ τὸ μὴ ξυμφέρον. “1λλ᾽, ἕφη ὃ Κλει- 
τοφῶν, τὸ τοῦ χρείττογος ξυμφέρον ὅλεγεν" ὃ ἡγεῖτο ὃ 
κρείττων αὑτῷ ξυμφέρειν, τοῦτο ποιητέον εἶναι τῷ ἣτ- 
τονν" καὶ τὸ δίκαιον τοῦτο ἐτίϑετο. ..1λλ: οὐχ οὕτως, 
ἢ δ᾽ ὃς ὁ Πολέμαρχος, ἐλέγετο. Οὐδὲν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
ὦ Πολέμαρχε, διαφέρει. ἄλλ εἰ νῦν οὕτω λέγεν 

Θρασύμαχος, οὕτως αὐτοῦ ἀποδεχώμεϑα. καί μοι 
εἰπὲ, ὦ Θρασύμαχε, Τοῦτο ἣν ὃ ἐβούλου λέγειν τὸ 

δίκαιον; τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον δοκοῦν εἶνα» 
τῷ κρείττονι; ἐάν τε ξυμφέρῃ, ἐάν τε μή; οὕτω σὲ 
φῶμεν λέγειν; . Ἡχκιστά γ᾽, ἔφη. ᾿Αλλὶὰὰὶ κρείττω με 
οἴξι καλεῖν. τὸν ἐξαμαρτάνοντα, ὅταν ἐξαμαρτάνῃ; 

Ἔγωχγε, εἶπον, ᾧμην σὲ τοῦτο λέγειν, ὅτε τοὺς ἄρ- 

χοντὰς ὡμολόγεις οὐκ ἄναμαρ τήτους εἶναι , ἀλλά τι 
καὶ ἐξαμαρτάνειν. “Συκοφάντης γὰρ εἶ, ἔφη, ὦ Σώ- 

κρατὲες, ἐν τοῖς λόγφις. ἐπεὶ αὐτέκα ἰατρὸν καλεῖς 
σὺ τὸν βευρφονάνοεα περὺ τοὺς κάμνοντας, κατ 
αὐτὸ τοῦτο ὃ ἐ ξαμαρτάνει; ; ἢ λογιστικὸν, ὃς ἂν ἐν 
λογισμῷ ἁμαρτάνῃ, τότε ὅταν ἁμαρτάνῃ, κατὼ ταὺύ- 
την τὴν ἁμαρτίαν; ἀλλ οἶμαι, λέγομεν τῷ ῥήματι 
οὕτως, ὅτε ὃ ἰατρὸς ἐξήμαρτε, καὶ ὃ λογιστὴς ἐξή- 
μαρτε, καὶ ὃ γραμματιστής. τὸ δ᾽ οἶμαν ἕκαστος 
τούτων, καϑόσον τοῦτ᾽ ἔστιν Ὁ προσαγορεύομεν αὖ- 
τὸν, οὐδέποτε ἁμαρτάνει. ὥστε κατὰ τὸν ἀκριβῆ 
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λόγον (ἐπειδὴ καὶ σὺ ἀκριβολογῇ) οὐδεὶς τῶν δημι- 
ουργῶν ἁμαρτάνει. ᾿ἐπιλιπούσης ) γὰρ ἐπιστήμης ὃ 
ἁμαρτάνων ἁμαρτάνει" ἐν ᾧ οὐκ ἔστι δημιουργός. 
ὥστε δημιουργὸς, ἢ ἢ σοφὸς, ἢ) ἄρχων οὐδεὶς ἃ ἁμαρτά- 

γεν τότε ὅταν ἄρχων 7. ἀλλὰ πᾶς γ᾽ ἂν εἴποι ὅτι ὃ 
ἰατροὺς ἥμαρτε, καὶ ὃ ἄρχων ἥμαρτε. τοιοῦτον οὖν 
δή σοι καὶ ἐμὲ ὑπόλαβε νῦν γε ἀποκρένεσϑαι. τὸ 
δὲ ἀκριβέστατον ἐκεῖνο τυγχάνεν ὃν, τὸν ἄρχοντα, 
καϑόσον ἄρχων ἐστὶ, μὴ ἁμαρτάνειν" μὴ ἅμαρτά- 
γοντὰ δὲ, τὸ αὑτῷ βέλτιστον τέϑεσθαι. τοῦτο δὲ 
τῷ ἀρχομένῳ ποιητέον. ὥστε, ὕπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, 
δίκαιον ̓ λέγω, τὸ τοῦ κρείττονος ποιεῖν συμφέρον. 
Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Θρασὺμαχε. δοκῶ σοὶ συκο- 
φαντεῖν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οἴξει γάρ μ᾽ ἐξ ἐπι- 
βουλῆς ἐν τοῖς λόγοις κακουργοῦντα σὲ ἔρεσθαι ὡς 

ἠρόμην; Εὖ μὲν οὖν οἶδα, ἐ ἔφη " καὶ οὐδὲν γὲ σοι 
πλέον ἔσται. οὔτε γὰρ ἂν με λάϑοις κακουρ)ῶν, 
οὔτε, μὴ λαϑὼν, βιάσασϑαι τῷ λόγῳ δύναιο. Οὐδέ 
γ ἂν ἐπιχειρήσαιμι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ μακάριε, ἀλλ᾽ 
ἵνα μὴ αὐὖϑις ἡμῖν τοιοῦτον ἐγγένηται, διόρισαι πο- 
τέρως λέγεις τὸν ἄρχοντά τε καὶ τὸν κρείττονα" τὸν, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, 1) τὸν ἀκριβεῖ λόγῳ, ὃ νῦν δὴ ἔλεγες" 
οὗ τὸ ξυμφέρον κρεέττονος ὄντος, δίκαιον ἔσται τῷ 
ἥττονι ποιεῖν. - Τὸν τῷ ἀκριβεστάτῳ ᾿ ἕφη, λόγῳ 
ἄρχοντα ὄντα. πρὸς ταῦτα κακούργει καὶ συκο- 
φάντει, εἴ τι δύνασαι. οὐδὲν σοῦ παρίεμαι: ἀλλ᾽ 
οὐ μὴ οἷόστ᾽ ἧς. Οἴει γὰρ ἂν με, εἴπον, οὕτω μαγῆ- 

ναι, ὥστε ξυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα, καὶ συκοφαντεῖν 
Θρασύμαχον; νῦν γοῦν, ἔφη, ἐπεχείρησας, οὐδὲν 

σ»--- 
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ὧν καὶ ταῦτα. ἴἼ1δδην, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τῶν τοιοὗτων. 
ἀλλ εἰπὲ μοι" ὃ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ ἰατρὸς, ὃν ἄρτι 
ἔλεγες, πότερον χρηματιστὴς ἐστιν, ἢ τῶν καμνόν- 
τῶν τεραπευτῆς; καὶ λέγε τὸν τῷ ὄντι ἰατρὸν ὄντα. 
Τῶν καμνόντων, ἔφη, ϑεραπευτὴς. Τί δὲ; κυβερ- 
γήτης, ὃ ὀρϑῶς κυβερνήτης, ναυτῶν ἄρχων ἐστὶν, ἢ 
ναύτης; ναυτῶν ἄρχων. Οὐδὲν, οἶμαι, τοῦτο 
ὑπολογιστέον, ὅτι πλεῖ ἐν τῇ νηΐ. οὐδ᾽ ἔστι κλητέος 

ναύτης. οὐ γὰρ κατὰ τὸ πλεῖν κυβερνήτης καλεῖ-- 
ται, ἀλλὰ κατὰ τὴν τέχνην παὶ τὴν τῶν ναυτῶν ἀρ- 
χὴν. ᾿ἡληϑῆ, ἔφη. Οὐκοῦν ἑκάστῳ τούτων ἐστί 

. ξυμφέρον; Πάνυ γε. Οὐ καὶ ἡ τέχνη, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, ἐπὲ τούτῳ πέφυκεν, ἐπὶ τῷ τὸ ξυμφέρον ἑκά- 
στῳ εν τε καὶ ἐκπορίζειν; ᾿Επὲὶ τούτῳ, ἔφη. 46 

οὖν καὶ ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἐστέ τι ξυμφέρον ἄλλο; 
ἢ δτιμάλιστα τελέαν εἶναι; Πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς; Ὥς- 

περ, ἔφην ἐγὼ, εἴ μὲ ἔροιο εἰ ἐξαρκεῖ σώματι, εἶναι 
σώματι, ἢ προσδεῖταί τινος" εἴ εοιμ ἂν ὅτι παντά- 
πᾶσι μὲν οὖν προσδεῖται. διὰ ταῦτα καὶ ἡ τέχνη 
ἐστὶν ἰατρικὴ γὺνγ εὑρημένη, ὅτι σῶμά ἐστι πονηρὸν, 
καὶ οὐκ ἐξαρκεῖ αὐτῷ τοιούτῳ εἶναι. τούτῳ οὖν 
ὅπως ἐκπορίζῃ τὰ ̓ πυμφεδαναι ἐπὶ τούτῳ παρεσκευ- 

ἄσϑη ἢ τέχνη. ῆ ὀρϑῶς σοὺ δοκῶ, ἕφην, ἂν εἰπεῖν, 
οὕτω λέγων, 1 ἢ οὔ; ὀρϑῶς, ἐ ἔφη. “Ἷ δὲ δή; αὐ- 
τὴ ἢ ἰατρικὴ ἐστὶ πονηρὰ, ἢ ἄλλη τὶς τέχνη, ἔσϑ᾽ ὃ; 
τι προσδεϊταὶ τινος ἀρετῆς; ὥσπερ ὀφϑαλμοὶ, ὄψε- 
ὡς, καὶ ὦτα, ἀκοῆς; καὶ διὰ ταῦτα ἐπὶ αὐτοῖς δεὶ 
τινος τέχνης τῆς τὸ ξυμφέρον εἰς ταῦτα σκεψομένης 
τε καὶ ἐκπορισούσης; «ἦρα, καὶ ἐν αὐτῇ τὴ τέχνῃ 
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ἔνε τὶς πονηρία, καὶ δεῖ ἑκάστῃ τέχνῃ ἄλλης τέχνης, 
ἡ τίς αὐτῇ τὸ ̓ ξυμφέρον σκέψεται; - καὶ τῇ σκοπουμέ- 
»ῃ;, ἑτέρας αὖ τοιαύτης; καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπέραντον; 
ἢ αὐτὴ αὑτῇ τὸ ξυμφέρον σκέψεται; ἢ οὔτε αὑτῆς 
οὔτε ἄλλης προσδεῖται ἐπὶ τὴν αὑτῆς πονηρίαν τὸ 
ξυμφέρον σκοπεῖν; οὔτε γιὶρ πονηρία οὔτε ἅμαρ- 
τέο οὐδεμία οὐδεμιᾷ τέχνῃ πάρεστιν. οὐδὲ ποοσὴ- 
κεὺ τέχνῃ, ἄλλῳ τὸ ξυμφέρον ζητεῖν, ἢ ἐκείνῳ υὺ τέχνη 
ἐστἦν. αὐτὴ δὲ, ἀβλαβὴς καὶ ἀχκέραιός ἐστιν, ὀρϑὴ 
οὖσα" ἕωσπερ ἂν 2 ἑκάστη ἀκριβὴς ὅλ λη, ἧπερ ἐστί. 
καὶ σκόπει ἐκείνῳ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ; οὕτως ἢ ἄλλως 

“ἔχει, Οὕτως, ἔφη, φαίνεται. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
τατρικὴ ἰατρικῇ τὸ ξυμφέρον σκοπεῖ, ἀλλὰ σώματι. 
Ἰναὶ, ἔφη. Οὐδὲ ἱππικὴ ἱππικῇ, ἀλλ᾽ ἵπποις" οὐδὲ 
ἄλλη τέχνη οὐδεμία ἑαυτῇ: (οὐδὲ γὼρ προσδεῖται) 
αλλ ἐκείνῳ οὗ τέχνη ἐστί. Φαίνεται, ἔφη, οὕτως. 
Δλλὰ μὴν, ὦ Θροισΐ ὕμαχε, ἄρχουσί γε αἵ τέχναι καὶ 

πρατοῦσιν ἐκξένου οὗπερ εἰσὶ τέχναι. Συνεχώρησεν 
ἐνταῦϑα καὶ μώλα μόγις. Οὐκ ἄρα ἐπιστήμη γε 
οὐδεμία τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον σχοπεῖ, οὐδ᾽ 

ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἡττογός τε καὶ ἀρχομένου 
ὑπὸ ἑαυτῆς. Ξυνωμολόγησε μὲν καὶ ταῦτα τελευ- 
τῶν, ἐπεχείρει δὲ περὶ αὐτὼ μάχεσϑαι. ἐπειδὴ δὲ 
ὡμολόγησεν, .4λλο τι οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οὐδὲ ἰατρὸς 

οὐδεὶς, καϑόσον Ἰατρὸς, τὸ τῷ ἰατρῷ ξυμφέρον σκο- 
πεῖ, οὐδ᾽ ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ κάμνοντι; ὡμολό- 
γηται γὰρ ὃ ἀκριβὴς τἸατρὸς, σωμάτων εἶναι ἄρχων, 
ἀλλ οὗ χρηματιστὴς" ἡ οὐχ ὡμολόγηται; Ξυνέφη. 
Οὐκοῦν καὶ ὃ κυβερνήτης ὁ ἀκριβὴς, ναυτῶν εἶγαι 
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ἄρχων, ἀλλ᾽ οὐ ναὑτης; ἱΩμολόγηται" Οὐκ ἄρα ὅγε 
τοιοῦτος κυβερνήτης τε καὶ ἄρχων τὸ τῷ κυβερλἡτῃ 
ξυμφέρον σχέψεταί τε καὶ προστάξει, ἀλλὰ τὸ τῷ 
»αὐύτῃ τε καὶ ἀρχομένῳ. Ξυνέφησε μόγις. Οὐκοῦν, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Θρασύμαχε, οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς ἐν οὐ- 

δεμιᾷ ἀργῇ, καϑόσον ἄρχων ἐστὲ, τὸ αὑτῷ ξυμφέ- 
ρον σκοπεῖ, οὐδ΄ ἐπιτάττει, ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ, 
καὶ ᾧ ἂν αὐτὸς δημιουργῇ" καὶ πρὸς ἐκεῖνο βλέπων 
καὶ τὸ ἐκείνῳ ξυμφέρον καὶ πρέπον, καὶ λέγει ἃ ἃ λέ- 
γει, καὶ ποιεῖ ἃ ποιεῖ ἅπαντα. ᾿Επειδὴ οὖν ἐνταῦ- 
ϑα ε ἦμεν τοὺ λόγου, καὶ πᾶσι καταφανὲς ἢν ὅτι ὁ 

τοῦ δικαίου λόγος εἰς τοὐναντίον περιειστήκει, ὅ 
Θρασύμαχος ἀντὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι, εἰπὲ μοι, ἔφη, 
ὡ Ζώχρατες, τιϑὴ σοι ἐστί; 1 δὲ; ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
οὐκ ἀποκρίνεσϑαι χρὴ μᾶλλον, ἢ τοιαῦτα ἐρωτᾷν ; ; 
“Ὅτι τοι σὲ, ἔφη, κορυξ “ὥντα περιορῷ, καὶ οὐκ ἀπο- 

μύττει δεόμενον. ὃς γε αὐτῇ οὐδὲ πρόβατα οὐδὲ 
ποιμένα γινώσκεις. Ὅτι δὴ τι μάλιστα; ἣν δ᾽ 
ἐγώ, “Ὅτι οἴει τοὺς ποιμένας ἢ τοὺς βουκόλους τὸ 
τῶν προβάτων ἢ τὸ τῶν βοῶν ἀγαϑὸν σκοπεῖν, καὶ 
παχύνειν αὐτοὺς καὶ ϑεραπεύειν, πρὸς ἄλλό τι βλέ- 
ποντὰας ἢ τὸ τῶν δεσποτῶν ἀγαϑὸν καὶ τὸ αὑτῶν. 
καὶ δὴ καὶ τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ὄρχοντας, οἵ ὡς ἀ- 

ληϑῶς ἄρχουσιν, ἄλλως πὼς ἡγῇ διανοεῖσθαι πρὺς 
τοὺς ἀρχομένους, ὃ) ὥσπερ ἄν τις πρὸς πρόβατα δια- 

τεϑείη" καὶ ἀλλό τι σχοπεῖν αὐτοὺς διὰ νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας, ἢ τοῦτο ὅϑεν αὐτοὶ ὠφεληϑήσονται. χαὶ 
οὕτω πόῤῥω εἶ πεοΐ τε τοῦ δικαίου καὶ δικαιοσύνης, 
καὶ ἀδίκου τε καὶ ἀδικίας, ὥστε ἀγνοεῖς ὅτι ἡ μὲν 
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δικαιοσύνη τε καὶ τὸ δίκαιον, ἀλλότριον ἀγαϑὸν τῷ 
»-Ὕ-ὦ ͵ , ὄντι, τοῦ κρείττονός τε καὶ ἄρχοντος ξυμφέρον, οἵ- 

Υ ᾿ ρ» ! ἈΠ ε - " ω 

κεία δὲ τοῦ πειϑομένου τε καὶ ὑπηρετοῦντος βλάβη. 
ς γι ’ ε ’ Ἂ νυοϑέ - ες 3 -᾿ 
ῃ δὲ ἀδικία τουναντίον καὶ ἄρχει τῶν ὡς ἀληϑῶς 

ξὴ - .- 

εὐηϑικῶν τε καὶ δικαίων" οἱ δ᾽ ἀρχόμεγοι ποιοῦσι 
τὸ ἐκείνου ξυμφέρον, κρείττονος ὄντος" γαὶ εὐδαί- 

μονα ἐκεῖνον ποιοῦσιν, ὑπηρετοῦντες αὐτῷ, ἑαυτοὺς 
3.2 - κ΄ 

δὲ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. σκοπεῖσθαι δὲ, ὦ εὐηϑέστατε 
-᾿' ς Ἁ Υ͂ « ΄ ᾿ 3 , ΒῚ 

“Σώκρατες, οὑτωσὺ χρὴ" ὅτι δίκαιος ἀνὴρ ἀδίκου 

πανταχοῦ ἔλαττον ἔχει. πρῶτον μὲν, ἐν τοῖς πρὸς 
3 Π ξ Π [6] ΒλῚ [ .- - [] 

ἀλλήλους ξυμβολαίοις, ὁπου ἂν ὁ τοιοῦτος τῷ τοιοῦ- 
Ι͂ 2 - }1 [ω] 2 “- Υ͂ 

τῷ κοιγωγήσῃ, οὐδαμοῦ ἂν εὕροις ἐν τῇ διαλύσει 
Ὁ 3» Ὁ. 3 

τῆς κοινωνίας πλέον ἔχοντα τὸν δίκαιον τοῦ ἀδίκου, 
442 ») 2, ἣ »“ἷὉ΄᾿ ΠῚ Α Γ εἰ 

ἀλλ΄ ἔλαττον" ἕπειτα ἐν τοῖς πρὸς τὴν πόλιν, ὅταν 
τινὲς εἰσφοραὶ ὦσιν, ὃ μὲν δίκαιος ἀπὸ τῶν ἴσων 

ἢ 3 ᾿ ες») » τ ᾿ ς 
πλέον εἰσφέρει, ὃ δ᾽ ἔλαττον. ταν τὲ λήψεις, ὁ 

᾿ 3ς1ι ς ι ᾿ Π Ἃ ι Ω; μὲν οὐδὲν, ὃ δὲ πολλὰ κερδαίνει. καὶ γὰρ τὰν 
7, 

ἀρχήν τινα ἀρχῃ ἑκάτερος, τῷ μὲν δικαίῳ ὑπάρχει 
3 -.- 93 δὲ Γ χλλ [ Γ 3.ϑ ὦ δὲ 5 Γ 

κα κεῖ εὐ μηδεμία ἄλλη ζημία, τά γε οἰκεῖα δι ἀμέ- 
λειαν μοχϑηροτέρως ἔχειν" ἐκ δὲ τοῦ δημοσίου μη- 

τ - . “Ὄ ι 
δὲν ὠφελεῖσθαι, διὰ τὸ δίκαιον εἶναι. πρὸς δὲ τοὺ- 

τοις, ἀπέχϑεσϑαι τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς γνωρίμοις, 

ὅταν μηδὲν ἐθέλη αὐτοῖς ὑπηρετεῖν παρὰ τὸ δίκαιον. 
τῷ δὲ ἀδίκῳ πάντα τούτων τἀναντέα ὑπάρχει. ““έγω 

[“͵ Ὁ Α 

γὰρ νπερ γὺν δὴ ἔλεγον τὸν μεγάλα δυνάμενον 

πλεογεκτεῖν. τοῦτον οὖν σκόπει, εἴπερ βούλει κρί- 
ε “7΄7΄ [ Φ ᾿ 

γειν ὅσῳ μᾶλλον ξυμφέρει ἰδίᾳ αὐτῷ ἄδικον εἶγαι, 
μ᾿] { ᾿ ῃ Α΄ Ἰοηῶ ͵ 5, 25. αὶ ῃ τὸ δίκαιον, πάντων δὲ ῥᾷστα μαϑήση, ἐὰν ἐπὸ 

τὴν τελεωτά χδικίαν ἔλϑης, ἢ τὸν μὲν ἀδικήσαν-« ὴν τελεωτάτην ἀδικίαν ἔλϑης, ἡ τὸν μὲν ἀδιχῆσαν 
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τὰ εὐδαιμονέστατον ποιεῖ, τοὺς δὲ ἀδικηϑέντας, ναὶ 
ἀδικῆσαι οὐκ ἂν ἐθέλοντας, ἀϑλιωτάτους. ἔστι δὲ 

τοῦτο τυραννὶς, ἢ οὐ κατὰ σμικρὸν τἀλλότρια καὶ 
λάϑρα καὶ βίᾳ ἀφαιρεῖται, καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια, καὶ 
ἴδια καὶ δημόσια" ἀλλὰ ξυλλήβδην. ὧν ἐφ᾽ ἑἕκά-- 
στῳ μέρει ὅταν τὶς ἀδικήσας μὴ λάϑη, ζημιοῦταῦ το 
καὶ ὀνείδη ἔχει τὰ μέγιστα. καὶ γὰρ ἱερόσυλοι, καὶ 
ἀνδραποδισταὶ, καὶ τοιχωρύχοι, καὶ ἀποστερηταὶ, 
καὶ χλέπται, οἵ κατὺ μέρη ἀδικοῦντες τῶν τοιούτων 
κακουργημάτων, καλοῦνται. ἐπειδὰν δὲ τις πρὸς 
τοῖς τῶν πολιτῶν χρήμασι, καὶ αὐτοὺς ἀνδραποδι- 

σάμενος δουλώσηται, ἀντὶ τούτων τῶν αἰσχρῶν ὁγο- 
μάτων, εὐδαίμονες καὶ μακάριοι κέκληνται, οὐ μό- 
γον» ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων, ὅσοι 
ἂν πύϑωνται αὐτὸν τὴν ὅλην ἀδικίαν ἠδικηκότα. 
οὐ γὰρ τὸ ποιεῖν τὼ ἄδικα ἀλλὰ τὸ πάσχειν φοβοὺύ- 
μενοι, ὀνειδίζουσιν οἱ ὀνειδίζοντες τὴν ἀδικίαν. οὔ- 
τως, ὦ Σώκρατες, ἰσχυρότερον καὶ ἐλευθεριώτερον 
καὶ δεσποτικώτερον ἀδικία δικαιοσύνης ἐστὲν, ἵκα- 
γῶς γιγνομένη" καὶ (ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἕλεγον ) τὸ μὲν 
τοῦ κρείττονος ξυμφέρον, τὸ δίκαιον τυγχάνει ὄν" 
τὸ δ᾽ ἄδικον, ἑαυτῷ λυσιτελοῦν τε καὶ ξυμφέρον. 
“Ταῦτα εἰπὼν ὃ Θρασύμαχος ἐν νῷ εἶχεν ἀπιέναι, 
ὥσπερ βαλανεὺς ἡμῶν καταντλήσας κατὰ τῶν ὦτων 
ἀθρόον καὶ πολὺν τὸν λόγον. οὐ μὴν εἴασάν γε 
αὐτὸν οἵ παρόντες, ἀλλ᾽ ἠνάγκασαν ὑπομεῖναξ τε 
καὶ παρασχεῖν τῶν εἰρημένων λόγον. καὶ δὴ ἔγωγε 
καὶ αὐτὸς πάνυ ἐδεόμην τε, καὶ εἶπον, ἾΩ, δαιμόνιε 
Θρασύμαχε, οἷον ἐμβαλὼν λόγον, ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέ- 
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γαι" πρὶν διδάξαι ἱκανῶς ἢ μαϑεῖν εἴτε οὕτως εἴτε 
ἄλλως ἔχει. ἢ σμικρὸν οἴει ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα διορέ- 
ξεσϑαι; . ἀλλ᾽ οὐ βίου διαγωγὴν, ἢ ἂν διαγόμενος 
ἕκαστος ἡμῶν , λυοσιτελεστάτην ἄρῃ ζώη; ἐγὼ γὰρ 

οἶμαι, ἔφη ὃ Θρασύμαχος, τουτὶ ἄλλως ἔχειν. ἾΠοι- 
κας, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἤτοι ἡμῶν οὐδὲν χήδεσϑαι, οὐδέ τι 

φροντέζειν εἴτε χεῖρον εἶτε βέλτιον βιωσόμεθϑα ἂγνο- 
οὔντε ὃ σὺ φὴς εἰδέναι. ἀλλ᾽, ὦ γαϑὲ, προϑυμοῦ 
καὶ ἡμῖν ἐνδείξασϑαι. οὔτοι κακῶς σοὶ κείσεται ὅ, 
τι ἂν ἡμᾶς τοσούσδε ὄντας εὐεργετήσῃς. ἐγὼ γὰρ 
δὴ σοι λέγω τόγε ἐμὸν, ὅτι οὐ πεέϑομαι, οὐδ᾽ οἶμαι 
ἀδικίαν δικαιοσύνης κερδαλεώτερον εἶναι, οὐδ᾽ ἂν 

ἐᾷ τις ἴκῳ καὶ μὴ δμμυν ὑῃ πράττειν ἃ Ἄλλου 
ἀλ) : ὦ γαϑὲ, ἕστω μὲν ἀδεῤοια δυνάσθω δὲ ἀδὲ- 

πεῖν, ἢ τῷ λανϑάνειν, ἢ τῷ διαμάχεσθαι. ὅμως ἐμὲ 
γε οὐ πείϑει ὡς ἔστι τῆς δικαιοσύνης κερδαλεώτερον. 

ταῦτ᾽ οὖν καὶ ἕτερος ἰσὼς τὶς ἡμῶν. πέπονθεν, οὐ 
μόνος ἐγώ. πεῖσον οὖν, ὦ μακάριε, ἱκανῶς ἡμᾶς ὅτι 
οὐκ ὀρϑῶς βουλευόμεϑα, δικαιοσύνην ἀδικέας περὶ 

πλείονος ποιούμενοι. Καὶ πῶς, ἔφη, σὲ πείσω; εἰ 
γὰρ οἷς γῦν δὴ ἕλ ἐ7ον μὴ πέπεισαιν, τέ σοι ἕτι ποιή“ 
σω; ἢ εἰς τὴν ψυχὴν φέρων ἐνγϑῷ τὸν λόγον; ἡΙ1ΙῚὰἃ 

Μ΄ ἣν δ᾽ ἐγὼ, μὴ σὺ γε" ἀλλὰ πρῶτον μὲν, ἃ ἂν 
εἴποις, ἕμμενε τούτοις" Ἦν, ἐὰν μετατιϑῇ, φανερῶς 
μετατίϑεσο, καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα. νῦν δὲ δρᾷς, ὦ 

Θρασύμαχε, (ἔτι γὲρ τὰ ἕμπροσϑεν ἐπισκεψώμεϑαὶ) 
ὅτι τὸν ὡς ἀληϑῶς ἰατρὸν τοπρῶτον δοιζόμεγος τὸν 
ὡς ἀληϑῶς ποιμένα, οὐκέτι ᾧου δεῖν ὕστερον ἄχρι- 
βῶς φυλάξαι" ἀλλὰ ποιμαΐένειν οἷεν αὐτὸν τὰ πρό- 
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βατὰ καϑόσον ποιμὴν ἐστιν, οὐ πρὸς τὸ τῶν προ- 
βάτων βέλτιστον βλέποντα, ἀλλ ὥσπερ δαιτυμόνα 
τινι, καὶ μέλλοντα ἑστιάσεσϑαι, πρὸς τὴν εὐωχί- 
6» " ἢ. αὖ πρὸς τὸ ἀποδόσϑαι, ὥσπερ χρηματιστὴν, 
ἀλλ οὐ ποιμένα. «Τῇ δὲ 1 ποιμενικῇ οὐ δήπου ἀλλοὺ 
του μέλει, ἢ ἐφ᾽ ᾧ τέτακται, ὅπως τούτω τὸ βέλτι- 
στον ἐκποριεῖ. ἐπεὶ τύγε αὐτῆς ὧν τε εἶναι βελτίστη, 
ἱκανῶς δὴ που ἐκπεπόρισται" ἕως γ ἂν μηδὲν ἐγδέῃ 

τοῦ ποιμενικὴ εἶναι. οὕτω δὲ ᾧμην ἔγωγε νῦν δὴ 
ἀναγκαῖον εἶναι ἡμῖν ὁμολογεῖν, πᾶσαν ἀρχὴν, κα- 
ϑόσον ἀρχὴ, μηδενὶ ἄλλῳ τὸ βέλτιστον σκοπεῖσθαι, 
Ὁ) ἐκείνῳ τῷ ἀρχομένῳ τε καὶ ϑεραπευομένῳ, ἕν τε 
πολιτικὴ καὶ ἰδιωτιχῇ ἀρχῇ. σὺ δὲ τοὺς ἄρχοντας 
ἐν ταῖς πόλεσι, τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἄρχοντας , ἑχύόντας 

οἴει ἄρχειν», Τὰ ΖΦ οὔκ, ἕφη, ἀλλ᾽ εὖ οἶδα. Τί δέ; 

ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Θρασύμαχε, τὰς ἄλλας ἀρχὰς οὐκ ἐνγο- 
εἷς ὅτι οὐδεὶς ἐθέλει ἄρχειν ἑκών; ἀλλὰ μισϑὸν αἱ- 

τοῦσιν ; ὡς οὐχὶ αὐτοῖσιν ὠφέλειαν ἐσομένην ἐ-: τοῦ 
ἄρχειν, ἀλλὰ τοῖς “ἀρχομένοις; ἐπεὶ τοσόνδε εἰπέ" 
Οὐχὶ ἑκάστην μέντοι φαμὲν ἕκάστοτε τῶν τεχνῶν, 
τούτῳ. ἑτέραν εἶναι, τῷ ἑτέραν τὴν δύναμ» ἔχειν; ; 

καὶ, ὦ μακάριε, μὴ παρὰ δόξαν ἀποκρίνου" ἵνα τὶ 
καὶ περαίνωμεν. ᾿1λλὰ τούτῳ, ἕφη, ἑτέρα. Οὐκοῦν 

καὶ ὠψθλεὶὰν ἑκάστη τοϑτων ἰδίαν τιγὺ ἡμῖν παρέ- 
χεῖται, ἄλλ᾽ οὐ κοιγήν; οἷον ἰατρικὴ μὲν ὑγίειαν, 
κυβεργητικὴ δὲ σωτηρίαν ἐν τῷ πλεῖν" καὶ αἵ ἄλλαι 
οὕτω. Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ μισϑωτικὴ μισϑόν; 
αὕτη γὰρ αὐτῆς ἡ δύναμις. ἢ τὴν ἰατρικὴν σὺ καὶ 
τὴν κυβερνητικὴν, τὴν αὐτὴν καλεῖς; ἢ, ἐάνπερ 
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᾿Α 3 ε 39 
βούλῃ ἀκριβῶς διορίζειν, ὥσπερ ὑπέϑου, οὐδὲν τι 

- ,} ω ε ᾿ ἢ . ᾿ 
μᾶλλον, ἐάν τις κυβερνῶν ὑγιὴς γίγνηται, διὰ τὸ 

ϑ ω - - , 

ξυμφέρειν αὐτῷ πλεῖν ἔν τῇ θαλάττῃ, ἕνεκα τούτου 
Ὁ - 3 κε 2 ͵ } - 2 2 

καλεῖς μᾶλλον αὐτὴν ἰατρικήν; Ου δῆτα, ἔφη. Οὐ- 
Σ ΑθτΝν ἡ ᾿ ᾿ ν 

δέ γ᾽ οἶμαι τὴν μισϑωτικὴν, ἐὰν ὑγιαίνῃ τὶς μισϑαρ- 
“ο-ὦ0αἷ 2 “ Ι ᾿ " 

ψῶν, Οὐ δῆτα. Τί δέ; τὴν ἰατρικὴν, μισϑαρνητι- 
Υ͂ 5. ᾿ ) Π . Ὁν 27) 32 

κὴν; ἐὰν ἰώμεγνός τις μισϑαρνὴῆ; Οὔκ, ἔφη. Οὐκ- 
Ὁ Ἴ ἢ ς Ὁ οὖν τὴν γε ὠφέλειαν ἑκάστης τῆς τέχνης, ἰδίαν ὧμο- 

Π -"- 2΄ 3᾽᾿ [τὶ “ 5 " 

λογήσαμεν εἰγαι; Εστω, ἔφη. Ην τινὰ ἄρα ὠφέ- 
-Ο΄᾿ 2 “Ὁ 

λείαν κοινῇ ὠφελοῦνται πάντες οἵἱ δημιουργοὶ, δῆ- 
[“] - 2.ϑ ὦ 

λον ὅτι κοινῇ τινι τῷ αὐτῷ προσχρώμενοι, ἀπὶ ἐκεί- 
5 - ͵γ- ’ ι 

γου ὠφελοῦνται. ᾽Βοικεν, ἔφη. Φαμὲν δέ γε τὸν μι- 
’ » - Α , 

σϑὸν ἀρνυμένους ὠφελεῖσθαι τοὺς δημιουργοὺς, ἀ- 

πὸ τοῦ προσχρῆσϑαι τῇ μισϑωτικῇ τέχνῃ, προσγέ- 
2 - 32 Υ - 

γνεσϑαι αὐτοῖς. «Ξυνέφη μόγις. Οὐκ ἄρα ἀπὸ τῆς 
- ᾿ ς 3 5 . .ο- 

αὑτοῦ τέχνης ἑκάστῳ αὐτὴ ἢ ὠφέλεια ἐστὶν, ἢ τοῦ 
ο -»- 2 ου -ὕἡὦ “ῳ ς 

μισϑοῦ λῆψις" ἀλλ᾽, εἰ δεῖ. ἀκριβῶς σκοπεῖσθαι, ἡ 
ι ν »" « ᾿ 

μὲν ἰατρικὴ ὑγέειαν ποιεῖ, ἡ δὲ μισϑαρνητικὴ, μι- 
ς , ς ν 

σϑόν" καὶ ἡ μὲν οἰκοδομητικὴ, οἰκίαν, ἡ δὲ μι- 
ϑαρνητικὴ αὐτῇ ἑπομὲ ϑόάν. χαὶ αἵ ἀλλ σϑαρνητικὴ αὐτῇ ἑπομένη, μισϑόν. καὶ αἱ ἄλλαι 
“-᾿ γ ς« ὦ « 32 - 

σσαν οὕτω τὸ αὑτῆς ἑκάστη ἔργον ἐργάζεται, καὶ 
5 -Ὁ - ἃ Ὁ τ Π ᾿ 4« 3 ᾿ 3 

ὠφελεῖ, ἐκεῖνο ἐφ ᾧ τέτακται. ἐὰν δὲ μὴ μισθὸς αὖ- 
“ ὔ 2)ϑ ὦ 5 -Ὁ 

τῇ προσγίγνηται, ἔσϑ'᾽ ὁ, τι ὠφελεῖται ὃ δημιουργὸς 
5 Ἢ τα , 3 ᾽ » οι βς ἄς. 5ς} 
ἀπὸ τῆς τέχνης; Οὗ φαίνεται, ἔφη. .4ρ οὖν οὐδ 
5 » ω - 2 . ΟΥ̓ , 

ὠφελεῖ, τότε ὁτα» προῖκα ἐργάζηται; Οἶμαι ἔγωγε. 
Οὐκοῦν, ὦ Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δῆλον, ὅτι οὐδε- ὑκοῦν, ὦ Θρασύμαχε, τοῦτο ἤδη δῆλον, οτι οὐδὲ 

2 3. ὦν « -« 3 ! 

μέα τέχνη οὐδ᾽ ἀρχὴ τὸ αὑτῇ ὠφέλιμον παρασκευᾶ- 
5442 ; γὰ -Όυ ᾿ Χ ζε. ἀλλ ὁπὲρ πάλαι ἐλέγομεν, τὸ τῷ ἀρχομεγῷ καὺ 

παρασκευάζει καὶ ἐπιτάττει, τὸ ἐκείνου ξυμφέρον 
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ἥττονος ὄντος σκοποῦσα, ἀλλ᾿ οὔ τὸ τοῦ κρείττονος. 

διὰ δὴ ταῦτα ἔγωγε, ὦ φίλε Θρασύμαχε, καὶ ἄρτε 

ἕλεγον, μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν, καὶ τὰ ἀλλό- 

τρια κακὰ μεταχειρίζεσθαι ἀνορϑοῦντα, ἀλλὰ μι- 

σϑὸν αἰτεῖν: ὕτι ὃ μέλλων καλῶς τῇ τέχνῃ πράξειν, 

οὐδέποτε αὑτῷ τὸ βέλτιστον πράττει, κατὰ τὴν τέ- 

χνὴν ἐπιτάττων, ἀλλὰ τῷ ἀρχομένῳ. οὗ δὴ ἕγεκα, 

ὡς ἔοικε, μισϑὸν δεῖ ὑ ὑπάρχειν τοὶς. μέλλουσιν ἐθελὴ- 

σειν ἄρχειν, ἢ ἄργ ὕριον, Ί) τιμὴν . ἢ) ζημίαν, ἐὰν μὴ 

ἄρχωσι. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; ἕφη ὃ 

Γλαύκων. τοὺς μὲν γὰρ δύο μισϑοὺς γιγνώσκω" 

τὴν δὲ ζημίαν ἥντινα λέγεις, καὶ ὡς ἐν μισϑοῦ μέρει 

εἴρηκας, οὐ ξυνῆκα. Τὸν τῶν βελτίστων ἄρα μὲν 

υσϑὸν, ἔφην, οὐ ξυνίης, δὲ ὃν ἄρχουσιν οὗ ἐπιεικές 

στατοι, ὅταν ἐθέλωσιν ἄρχειν.. ἢ οὖκ οἶσϑα ὅτι τὸ 

φιλύτιμόν τε χαὶ φιλάργυρον εἶναι, ὄγειδος λέγετειὗ 

τε χαὶ ἐστίν; ᾿ Ἔγωγε, ἔφη. Διὰ ταῦτα τοίνυν, ἢν» 

δ᾽ ἐγὼ, οὔτε χρημάτων ἕγεκα ἐθέλουσιν ἀρχεὶν οἱ ἀ- 

γαϑ οἱ, οὔτε τιμῆς. οὔτε γὰρ φανερῶς πραττόμενοι 

τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισϑὸν, μισϑωτοὶ βούλονται κεχλῆ- 

σϑαι" οὔτε λάϑρα αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβ ἄγον" 

τὲς, κλέπται. οὐδ᾽ αὖ τιμῆς ἕνεκα" οὐ γάρ εἰσι φι- 

λότιμοι. δεῖ δὴ αὐτοὶς ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζη- 
μίαν, εἰ μέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν. ὅϑεν κινδυνεύει, 
τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἱέναι, ἀλλὰ μὴ ἀνάγκῃ, αἰ- 
σχρον γενομίσϑαι. τῆς δὲ ζημέας μεμεαέῃ, τὸ ὑπὸ 

πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν μὴ αὐτὸς ἐθέλῃ ἄρχειν" 
ἣν δείσαντες μοὲ φαίνονταν ἄρχειν, ὅταν ἄρχωσιν, 
οἱ ἐπιεικεῖς. καὶ τότς ἔρχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν, οὐχ 
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ὧς ἐπὶ ἀγαϑόν τι ἰόντες, οὐδ᾽ ὡς εὖ παϑήσοντες ἐν 
αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὡς ἐπ᾿ ἀναγκαῖον, καὶ οὖκ ἔχοντες ξαυ- 

τῶν βελτίοσιν ἐπιτρέψαι τὴν ἀρχὴν, οὐδὲ ὁμοίοις. 
ἐπεὶ κινδυγεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, 
περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥσπερ νῦν τὸ 
ἄῤχειν" καὶ ἐνταῦϑα ἂν καταφανὲς γενέσϑαι ὅτι ὃ 
τῷ ὄντι ἀληθινὸς ἄρχων, οὔ πέφυκε τὸ αὑτῷ συμ- 
φέρον σκοπεῖσθαι, ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ. ὥστε 
πῶς ὃν ὃ γινώσκων, τὸ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον ἕλοιτο 
ὑπὶ ἄλλου, ἢ ἄλλον ὠφελῶν, πρόγματα ἔχειν. Τοῦ- 
τὸ μὲν οὖν ἔγωγε οὐδαμὴ συγχωρῶ Θρασυμάχῳ, ὡς 
τὸ δίκαιόν ἐστι, τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον. ἀλλὰ 

τοῦτο μὲν δὴ καὶ εἰσαῦϑις σκεψόμεθα. πολὺ δὲ μου 
δοκεῖ μεῖζον εἶναν ὃ νῦν λέγει Θρασύμαχος, τὸν τοῦ 
ἀδίκου βίον φάσκων εἶναι ἱαῤυύενώ ἢ τὸν τοὺ δικαί- 
ου. οὑ οὖν 1 ποτέρως, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Γλαύκων, αἱρῆ; 

καὶ πότερον ὡς ἀληϑεστέροςς δοκεῖ σοὺ οραρρηρῆραι 
Τὸν τοῦ δικαίου ἐ γὼ γε, ἔφη, λυσιτελέστερον βίον εἰ- 
γαῖ. ᾿Ἤκουσας, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὅσα ἄρτι Θρασύμαχος 
ἀγαϑὰ διῆλθε τῷ τοῦ ἀδίκου; Ἤκουσα, ἔφη, ἀλλ᾽ 
οὐ πείϑομαι. Βούλει οὖν αὐτὸν πείϑωμεν (ἂν δυ- 
γώμεϑά πὴ ἐξεῦρε γρξι ὡς οὐκ ἀληϑὴ λέγει; ; Πῶς γὰρ 
οὐ βούλομαι; ἡ δ᾽ ὃς. Ἂν μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
ἀντικατατείναιντες λέγωμεν αὐτῷ λόγον παράλογον, 

ὅσα αὖ ἀγαϑὰ ἔχει τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ αὖϑις οὗ- 

τος, καὶ ἄλλον ἡμεῖς, ἀριϑμεῖν δεήσει τἀγαϑὰ καὶ 
μετρεῖν ὅσα ἑκάτερον ἐν ἑκατέρῳ λέγομεν" καὶ ἤδη 
δικαστῶν τινῶν τῶν διακοινούντων δεησόμεϑα. ἂν 

δὲ, ὥσπερ ἄρτι, ἀνομολογούμεγοι πρὸς ἀλλήλους 
π- 
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σχοπῶμεν, ἅμα αὐτοί τε δικασταὶ καὶ ῥὴ τορὲς ἐσό- 
μαδα. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿Ὁποτέρως οὖν σοὺ, ἢν 

δ᾽ ἐγὼ, ἀρέσκει; Οὕτως, ἔφη. ἴϑι δὴ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 

ὦ Θρασύμαχε, ἀπόκριναι ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς. τὴν τελέαν 
ἀδικίαν τελέας οὔσης δικαιοσύνης λυσιτελεστέραν 

φὴς εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν καὶ φημὶ, ἔφη" καὶ δὲ 

ἅ, εἴρηκα. Φέρε δὴ, τὸ τοιόνδε περὶ αὐτῶν πῶς λέ- 
γεις; τὸ μέν που ἀρετὴν αὐτοῖν καλεῖς, τὸ δὲ, κακί- 
αν; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν τὴν μὲν δικαιοσύνην, 

ἀρετὴν, τὴν δὲ ἀδικίαν, κακέαν; Εἰκός γ᾽, ἔφη, ὦ 
ἡδιστε. ἐπειδὴ καὶ λέγω ἀδικίαν μὲν λυσιτελεῖν, δι- 
καιοσύνην δὲ οὔ. ᾿Αλλὰ τί μήν; Τοὐναντίον, ἡ δ᾽ 
ὅς. Ἦ τὴν δικαιοσύνην, κακίαν; Οὔκ' ἀλλὰ πάνυ 
γενναίαν εὐήϑειαν. “Τὴν ἀδικίαν ὁ ἄρα κακοήϑειαν 

καλεῖς; Οὔκ" ἀλλ᾽ εὐβουλίαν, ἕφη.. Ἢ καὶ γοῦν. 

μοι σοὶ, ὦ Θρασύμαχε, δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀγαύῦοὺ 
οἵἱ ἄδικοι; Οἵγε τελέως, ἔφη, οἷοί τε ἀδικεῖν πό- 

λεις τὲ καὶ ἔϑνη δυνάμενοι ἀνθρώπων ἱφ᾽ ἑαυτοὺς 
ποιεῖσϑαι. σὺ δὲ οἴει μὲ ἴσως τοὺς τὺ βαλλάντια ἀ- 
ποτέμγοντας λέγειν. λυσιτελεῖ μὲν οὖν, ἢ δ᾽ ὃς, 

καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐάνπερ λανθάνῃ" ἔστι δὲ οὐκ ἄξια 
λόγου, ἀλλ᾽ ἃ νῦν δὴ ἔλεγον. Τοῦτο μέντοι, ἔφην, 
οὔκ ἀγνοῶ ὃ, τι βούλει λέγειν. ἀλλὰ τόδε ἐθαύμα- 
σα, εἰ ἐν ἀρετῆς καὶ σοφίας τέϑης μέρει τὴν ἀδικίαν, 
τὴν δὲ δικαιοσύνην, ἐν τοῖς ἐναντίοις. ᾿Αλλὰ πάνυ 
οὕτω τέϑημι. Τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγὼ, δὴ στερεώτερον, 

ὦ ἑταῖρε, καὶ οὐκέτι ῥᾷον ἔχειν ὃ, τι τὶς εἴποι. εἶ 

γὰρ λυσιτελεῖν μὲν τὴν ἀδικίαν ἐτίϑεσο, κακίαν μέν- 
τοι ἢ) αἰσχρὸν αὐτὸ ὡμολόγεις εἶναι, ὥσπερ ἄλλοι 

εν Ἧι τς ϑ 
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ΝΟΥ . ὃ 3) ᾿ 

τινὲς, ξἴχομεν ἂν τι λέγειν, κατὰ τὰ νομιζόμενα λὲ 
ο ι - ππδ ἃ. 3. Π γοντες" γῦὺν δὲ δῆλος εἰ ὁτε φήσεις αὐτὸ καὶ καλὸν 

3 “- , δ... πῶς, ἘΝ 
καὶ ἰσχυρὸν εἰναι, καὶ τὰλλα αὐτῷ πάντα προσϑὴη- 

ΕἸ Φ "»οΣἣῖὋρ - 

σεις ἃ ἡμεῖς τῷ δικαίῳ προσετίϑεμεν " ἐπειδὴ γὲ καὶ 
ΑἹ ὩΣ ΒΥΤΩΝ ὃν 3 ι Ἃ Ρ : 2 γα ον 9 

ἐν ἀρετῇ αὐτὸ καὶ σοφίᾳ ἐτόλμησας θεῖναι. ἍἽλη- 
2» 3 “32 39 ᾿ - ᾿Σ τ 

ϑέστατα, ἔφη, μαντεύῃ. .1λλ οὐ μέντοι, ἣν δ΄. ἐγὼ, 
5 ᾿ .-- -Ὁ ͵ 

ἀποκνητέον γε τῷ λόγῳ ἐἔπεξελϑεὶν σκοπούμενον, 
« 32, ᾿ ε γ ’ ει εϑ ΕῚ Ἅ ἑω; ἂν σε ὑπολαμβάνω λέγειν ἀπερ διανοῇ. ἐμοὶ 

᾿ ᾿ - τε ο“Ὸο - 3 

γὰρ δοκεῖς σὺ, ὦ Θρασύμαχε, ἀτεχνῶς νῦν οὐ σχώ- 
᾿ 5 ᾿ ν ω Ἶ “Σ᾿ 2 Υ Υ͂ 

πτειν, ἀλλὰ τὰ δοκοῦντα περὶ τῆς ἀληϑείας λέγειν. 

1ἰ δέ σοι, ἕφη, τοῦτο διαφέρει, εἴτέ μοι δοκεῖ εἴτε 
Υ 5.5».39 5 ᾿ 7 557 3 τι Ἶ ψ  π Ρ 

μὴ; ἀλλ οὐ τὸν λόγον ἐλέγχεις; Οὐδὲν, ἣν δ΄. ἐγώ. 
Μ᾿] -.ἫὋ Ὥ ; 

ἀλλὰ τόδε μοὶ πειρῶ ἔτι πρὸς τούτοις ἀποκρίνα- 

σϑαι" ὃ δίκαιος τοῦ δικαίου δοχεῖ τι σοὶ ἂν ἐθέ- 
Ων 2; 3 »“ 3») 3 ι »" 39 

λει» πλεῖον ἔχειν; Οὐδαμῶς, ἔφη. οὐ γὸῶρ ἂν ἣν ἂ- 
.. ε - Ἂ 32. τ ἵ -“- γι 

στεῖος; ὡσπερ νῦν, καὶ εὐήϑης.. Τί δέ; τῆς δικαΐ- 
- 34. -Ὁ : 35 Ὁ 5 

ας πράξεως ; Οὐδὲ τῆς δικαίας, ἔφη. Τοῦ δὲ ἀδί- 
2 ω »"ο' »..ο «ς -Ὁ 

κου πότερον ἀξιοῖ ἂν πλεονεκτεῖν, καὶ ἡγοῖτο δί- 
: πὰ 2ι 5 τ γε ἡ) ὦ ἣν ς. αν 5» ὃν 

καίον εἶναι, 1) υὐκ ἂν ἡγοῖτο δίχαιον; Ἡγοῖτ ἂν, 
ΦῚ «9. ὧ ὙΠ - 5όΞμν ΝΘ 6’, Ἀ ἴον 5 ψῸ τἷ5 
ἢ δ' ος, καὶ ἀξιοῖ" ἀλλ οὐκ ἂν δύναιτο.. .4λλ οὐ 

δα ΕἸ ϑν δὴ ἃ 3 ω- δ 2.42.005ϑ Ὁ - ι ᾽ 
τοῦτο, ἡν δ᾽ ἐγὼ, ἐρωτῶ" ἀλλ᾽ εἰ τοῦ μὲν δικαίου 

᾿ ΝΞ ΩΣ Ὶ" ᾿ ᾿ δὲ ") ς δί -Ὁ 

μὴ ἀξιοῦ πλέον ἔχειν μηδὲ βούλοιτο ὃ δίκαιος, τοῦ 
ΝῚ 2.,,. 2 ς ΄ , 2, 
δὲ ἀδίκου. .4λλ᾽ οὕτως, ἔφη, ἔχει. Τί δὲ δὴ ὃ ἂ- 

5 Ξω »΄-Σ τω - Χ Ὁ 

διγος; ἀρχ ἀξιοῖ τοῦ δικαίου πλεονεκτεῖν καὶ τῆς 
ν᾿ , -Ὁ ι 2) 3 ἢ φ: ᾿ 

δικαίας πράξεως; Πῶς γὰρ οὔκ; ξφη" ὃς γε πὰν- 
Υ ᾽ τ φ᾿ »Σ5Φ 9 - δῆθ᾽ 5 Υ 

τῶν ἔχει» πλέον ἀξιοῖ; Οὐκοῦν καὶ ἀδίκου ἀνϑρώ- 
ν Ι͂ω ε 32) Ἃ 

που τὲ καὺ πράξεως ὃ. ἄδικος πλεονεκτήσει,,. καὶ 
ε . Σ [ο ε " ω 353. κ ω 
ἀμιλλήσεταν ὡς ἁπάντων πλεῖστον αὐτὸς λάβη; 
 ,ς ορ. τ 7 

ἔστι ταῦτα.. “Ὧδε δὴ λέγομεν, ἔφην. ὁ δίκαιος 
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τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ πλεονεκτεῖ, τοῦ δὲ ἀνομοίου" ὃ 
δὲ ἄδικος, τοῦ τε ὁμοίου καὶ τοῦ ἀνομοίου. Ἄρι- 
στο, ἔφη» εἴρηκας. Ἔστι δέ γε,. ἔφην, φρόνιμός 
τὸ καὶ ἀγαϑὸς, ὁ ἄδικος" ὃ δὲ δίκαιος. » ϑύδέτερα. 
Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη, εὖ. Οὐκοῦν, ὧν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ἕου- 

κε τῷ φρονίμῳ καὶ τῷ ἀγαϑῷ ὁ ἄδικος" ὁ δὲ δίκαι-: 
ος οὐἉ ἔοικε. Πῶς γὸρ οὐ μέλλει,. ἔφη, ὃ τοιοῦ-- 

τος ὧν, καὶ ἐοικέναι τοῖς τοιούτοις; ὁ δὲ μὴ, μὴ 
ἐοικέναι; Καλῶς. Τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος 

αὐτῶν οἷσπερ ἔοικεν. ᾿Αλλὰ τί μέλλεε; ἔφη. Εἶεν, 
ὦ Θρασύμαχε. μουσικὸν δέ τινὰ λέγεις... ἕτερον δὲ, 
ἄμουσον; Ἔγωγε. Πότερον φρόνιμον, καὶ πότε- 
ρον ἄφρονα; Τὸν μὲν μουσικὸν δὴ που, φρόνιμον" 
τὸν δὲ ἄμουσον, ἄφρογα. Οὐκοῦν ὅπερ φρόνιμυν, 
ἀγαϑόν; ὰ δὲ ὁ ἄφρονα, κακόν; Ἰγαΐ. τί δὲϊ ἰᾶτρν- 
κόν; οὐχ οὕτως; Οὕτω. Ζ)οκεῖ ἂν οὖν τις σοὶ, ὦ, 

ἄριστε, μουσικὸς ἀνὴρ, ἁομοττόμεγος λύραν, ἐϑέ- 
λει» μουσικοῦ ἀνδρὸς, ἐν τῇ ἐπυτάσει καὶ ἀγέσει τῶν' 
χορδῶν, πλεονεκτεῖν, ἢ ἀξιοῦν πλέω» ἔχειν; Οὐκ 
ἔμοιγε. Τί δὲ ἀμούσου; Ἀνάγκη, ἔφη. Τί δὲ 
ἰατρικός; ἐν τῇ ἐδωδῇ 1) πύσει ἐθέλειν ἄν τι ἰατρι- 
κοῦ πλεονεκτεῖν ἢ ἀνδρὸς ἢ πράγματος; Θὺ δῆτα. 
ἹΠὴ ἰατρικοῦ δέ; ναί. Περὶ πάσης δὲ ὅρα ἐπι- 
στήμης τε καὶ ἀγεπιστημοσὔύνης, εἶ τὶς σοὶ δοκεῖ 
ἐπιστήμων ὁστισοῦν πλείω ἂν ἐθέλειν αἱρεῖσθαι 1 ἢ 
ὅσα ἄλλος ἐπιστήμων; ἢ πράττει», ἢ λέγειν, καὶ 
οὐ ταὐτὰ τῷ ὁμοίῳ ἑαυτῷ εἰς τὴν αὐτὴν πρᾶξιν. 
“λλ ἴσως, ἕρη, ἀνάγκη, τοῦτό γε οὕτως ἔχειν. Τὶ 

δέ; ὁ ἀνεπιστήμων οὐχὶ ὁμοίως μὲν ἐπιστήμονος 

.ς 
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δὲ ΑΝ δῆς 29 « ψ ὦ - Φ 37 
πλεογεχτήσειεν αν, ὁμοίως δὲ ἀνεπιστήμονος; Ἴσως. 
ξ ᾿ ᾿ Υ͂ « ΡΣ 

Ο δὲ ἐπιστήμων, σοφός; Φημί. Ὃ δὲ σοφὸς, ἀ- 
᾽ ᾿ «ς 2] 3 Υ ΠῚ ἢ »" 

γαϑός; Φημί. Ο ἀρὰ ἀγαϑός τε καὶ σοφὸς τοῦ 
. 3 . »Ὃ΄7 "Ὁ, " 

μὲν ὁμοίου οὐκ ἐθελήσει πλεονεκτεῖν, τοῦ δὲ ἀνομοί- 
Ἄς [ 2! 3» ε ᾿ ’ 

ου τε καὶ ἑναντίου. ἔοικεν, ἕφη. Ο δὲ κακός τε 
καὶ ἀμαϑὴς, τοῦ τὲ ὁμοίου καὶ τοῦ ἐναντίου. ΕΝ 

γεται. Οὐκοῦν, ὦ Θφασύμαχε, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὃ ἄδι- 
ς 

κος ἡμῖν τοῦ ἀνομοίου τε καὶ ὁμοίου δ μάστα ἢ 
3 ο γ7 2 γτν 2 ε Ρ Π 

οὐχ οὕτως ἔλεγες; ᾿Εγωγε, ἴφη. Ὃ δέ γδ δίκαιος 
- ᾽ 32 »“Σ 

τοῦ μὲν ὁμοίου οὐ πλξονεπ τ σΈε, τοῦ δὲ ἀνομοίου; 
ἀκ κα 2): 2 ς ι Π -ᾧ 

γαί. ἼἜοικεν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὃ μὲν δίκαιος τῷ 
σοφῷ καὶ ἀγαϑῷ: ὃ δὲ ΠΝ τῷ κακῷ καὶ ἀμα- 

-Ὁ 29 . Ὁ ἕξ 

ϑεῖ. ινδυνεύει. Αλλὰ μὴν ὡμολογοῦμεν, ῳᾧ κχὃ 
τ , ω « Ξ- 

ὁμοῖος ἑκάτερος εἴῃ, τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι. 

“Ὡμολογοῦμεν γάρ. Ὃ μὲν ἄρα δίκαιος ἡμῖν ἄνα- «Ὡμολογοῦμεν γάρ. μὲν ἀρὰ δίκαιος ἡμῖν ἄνα 
’ "4 3 ὍΣ δὴ ’ ς Π ς πέφανται ὧν ἀγαϑός τε καὶ σοφός: ὁ δὲ ἄδικος, ἀ- 

Ἂ « ι 

μαϑὴς τε καὶ κακός. Ὃ δὴ Θρασύμαχος ὩΡΜΡῚ η- 
σὲ μὲν πάντα ταῦτα" οὐχ οἧς ἐγὼ νὺν ὁᾳδίως λέγω, 
ἀλλ᾽ ἑλκόμεγος, καὶ μόγις, μετὰ ἱδρῶτος ϑαυμα- 

[4 σὲ .» , 

στοῦ ὅσου, ὅτε καὶ “ϑέρους ὄντος. τότε καὶ εἰδον 

ἐγὼν, πρότερον δὲ οὔπω, Θρασύμαχον ἐρυϑριῶντα 
ἐπειδὴ δὲ οὖν διωμολογησάμεθω, τὴν ὙΠΑΕΠΣΕΝ 
ἀρετὴν εἶναι καὶ σοφίαν, τὴν δὲ ἀδικίαν, κακίαν τε 
καὶ ἀμαθίαν" 1ἶεν, ὴν δ᾽ ἐγὼ, τοῦτο μὲν οἵτω 

κείσϑω" ἔφαμεν δὲ δὴ καὶ ἰσχυρὸν εἶναν τὴν ἀδιπί. 
ον 32 3 ι 

αν. ἢ οὗ μέμνησαι, ὦ Θρασύμαχε; Πέμνη, ((αὶς 
32’ 9η.»ϑ,2.» 3.ν ΕΑ ω 
ἔφη. ἀλλ ἕμοιγξ οὐδὲ ἃ γῦν λέγεις ἀρέσκει, κα. 

“ ϑ23,ϑὃ. Ξ»ὁ.ν “ν᾽ οἱ 

ἔγω περὶ αὐτῶν λέγειν. εἰ οὖν λέγοιμι, εὖ οἰδ᾽ ὁτ 
- 2 Υ͂ 

δημιουργεῖν ἂν με φαίης. ἢ οὖν ἔα μὲ εἰπεῖν ὕσι. 
͵ 
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βούλομαι, ἢ), εἰ βούλει ἐρωτᾷν, ἐρώτα. ἐγὼ δὲ σοι, 
ὥσπερ παῖς γφαυσὶ ταῖς τοὺς μὐϑους λεγοῦσαις, 
εἶεν, ἐρῶ, καὶ καταγεύσομαι καὶ ἀγαγεύσομαι. 
Δ]ηδαμῶς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, παράγε τὴν σαυτοῦ δόξαν. 

Ὥστε «οι, ἔφη, ἀρέσκειν" ΕΣ ΑΙ͂ΕΗ; οὐκ ἐὰς λέ- 
͵ 2 " ι ὅ 

γε!» καίτοι τί ἀλλο βούλει; Οὐδὲν μὰ Δία, ἡν 
δ᾽ ἐ ἐγώ, ἀλλ᾽ εἴπερ τοῦτο ποιήσεις, τεοΐει. ἐγὼ δὲ 
ΕῚ γι. ᾿ " ν᾽“ , μἱ --ς- ᾧ 

ἐρωτήσω. ᾿Ερώτα δή. Τοῦτο τοίνυν ἐρωτῶ οὁπερ 
" «' εω-ν ; ΠῚ ΠΣ [ΓΗ .“- 

ἄρτι (ἵνα καὶ ἑξῆς διασκεψώμεϑα τὸν λόγον) ὅποῖϊ- 
ον» τι τυγχάνει ὃν δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν. ἐλέχϑη 
γάρ που ὅτι καὶ δυνατώτερον καὶ ἰσχυρότερον εἴη 
ἀδικία δικαιοσύνης. ΙΝὺν δὲ γε, ἕφη. Εἴπερ σο- 
φία τε καὶ ἀρετὴ ἐστι δικαιοσύνη, ῥᾳδίως, οἶμαι, 
φανήσεται καὶ ἰσχυρότερον ἀδικίας" ἐπειδήπερ 
» Ὰ 3 ’ Εἰ, 9 ᾿ θ΄, τὰΠῚ ἊΣ » - 2 
ἐστὲ» ἀμαϑία ἡ ἀδικία. οὐδεὶς ἂν ἔτι τοῦτο ἀγνο- 
᾿ 3η.22 ΕΝ ῳ ε » τ ' , 
ἦσειεν. ἀλλ οὔτι οὕτως ἁπλῶς, ὦ Θρασύμαχε, ἕ- 
γωγε ἐπιϑυμῶ, ἀλλὰ τὴῆδέ πη σκέψασθαι: πόλιν 

Ἷ Ξ " »ο΄ 

φαίης ἂν ἄδικον εἶναι, καὶ ἄλλας πόλεις ἐπιχειρεῖν 
δουλοῦσϑαι ἀδίκως, καὶ καταδεδουλῶσϑαι; πολλὸς 

δὲ καὶ ὕφ᾽ ἑαυτῇ ἔχειν δουλωσαμένην; Πῶς γὰρ 
οὔκ; ἔφη. καὶ τοῦτό γε ἢ ἀρίστη μάλιστα ποιή- 
σεί, καὶ τελεώτατα οὖσα ἄδικος. ΜΙηανϑάνω, ἔφην, 
ὅτι σὸς οὗτος ἢν ὃ λόγος. ἀλλὰ τόδε περὶ αὐτοῦ 

-Ὁ Υ ε 

σχοπῶ, πότερον ἢ κρείττων γιγνομένη πόλις πόλε- 
γ Υ̓͂ 

ὡς, ἄγευ δικαιοσύνης τὴ» δύναμιν ταὑτην ἕξει, ἢ 
ὃ Φ᾿ ὦ ᾿ ᾽ Υ , Ἁ 

ἀνάγκη αὐτῇ μετὰ δικαιοσύνης. 111 μὲν, ἔφη, ὃ σὺ 
3) 2) 3 ς ᾿ 
ἄρτι ἕλεγες, ἔστιν ἢ δικαιοσύνη σοφία, μετὰ δικαι- 

Υ͂ οσύνης" εἰ δ᾽ ὡς ἐγὼ ἔλεγον, μετὰ ἀδικέας. Πάνυ 
ἄγαμαι, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Θρασύμαχε, ὅτι οὐκ ἐπινεὺ- 
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εἰς μόνον καὶ ἀνανεύεις, ἀλλὰ καὶ ἀποκρίνῃ πάνυ 
καλῶς. Σοὶ γώρ, ἔφη, χαρίζομαι. εὖ γε σὺ ποι- 

ὧν. ἀλλὰ δὴ καὶ τόδε μοὶ χάρισαι, καὶ λέγε" δὸο- 
κεὶς ἂν ἢ πόλιν, ἢ στρατόπεδον ̓  ἢ λῃστὲςς, ) κλὲ 
πτὰς, ἢ ἀλλό τι εὕνος,ὁοσα κοινῇ ἐπέ τι ρχεται ἀδι- 
κως, πρᾶξαν ἄν τι δύνασθαι, εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλους; 
Οὐ δῆτα, ἡ δ᾽ ὅς. Τί δ᾽ εἰ μὴ ἀδικοῖεν; οὐ μῶλ. 
λον; Πάνυ γε. στάσεις γάρ που, ὦ Θρασύμαχε, 
ἢγ8 ἀδικία, καὶ μίση καὶ μάχας ἐν ἀλλήλοις παρὲ- 
ζει" ἢ δὲ πλρην ὁμόνοιαν καὶ φιλέαν. ἢ γάρ; 

Ἔστω, ἢ δ᾽ ὃς" ἵνα σοὶ μὴ διαφέρωμαι. .4λλ᾽ εὖ 78 

σὺ ποιῶν, ὦ Ἔξ οναΝ τόδε δὲ μοι λέγε" ἄρα, εἶ 
τοῦτο ἔργον ἀδικίας, μῖσος ἐμποιεῖν ὅπου ἂν ἐνῇ, 
οὐ καὶ ἐλευϑέροις τε καὶ δούλοις ἐγγινομένη, μισεῖν 
ποιήσει ἀλλήλους καὶ στασιάζειν, καὶ ἀδυνάτους 
εἶναι κοινῇ μετ ἀλλήλων πράττειν; Πάνυ γε. Τ 
δέ; ἂν ἐν δυοῖν ἐγγένηται, οὐ διοίσονται, καὶ μι- 
σήσουσι, καὶ ἐχϑροὶ ἔσονται ἀλλήλοις τὸ χαὶ τοῖς 

δικαίοις; Ἔσονται, ἔφη. Ἐὰν δὲ δὴ, ὦ ϑαυμά- 

σιξ, ἐν ἑνὶ ἐγγένηται ἀδικία, μῶν μὴ ἀπολεῖ τὴν αὖ- 
τῆς δύναμιν; ἢ οὐδὲν ἧττον ἕξει; Πηδὲν ἧττον 
ἐχέτω, ἔφη. Οὐκοῦν τοιάνδε τινὰ φαίνεται ἔγουσα 
τὴν δύναμιν, οἵαν, ᾧ ἂν ἐγγένηται, εἴτε πόλει τι- 

γὲ, εἴτε γένει, εἴτε στρατοπέδῳ, εἴτε ἄλλῳ ὅτῳοῦν, 

πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸ ποιεῖν πράττειν μεϑ' αὗ- 
τοῦ, διὰ τὸ στασιάζειν καὶ διαφέρεσϑαι" ἔτι δ᾽ 

ἐχϑρὸν εἶναι ἑαυτῷ τε καὶ τῷ ἐναγντέῳ παντὴ, καὲ 
τῷ δικαίῳ. Οὐχ οὕτως; Πάνυ γε. ἹΚαὶ ἐν ἕνὸὴ δὴ, 
οἶμαι, ἐνοῦσα, ταῦτα πάντα ποιήσει ἅπερ πέφυ- 
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κὸν ἐργάζεσθαι. πρῶτον μὲν ἀδύνατον αὐτὸν πράτ- 
᾿ 3 " -ἢ 

τειν ποιήσει, στασιοίζοντα, καὶ οὐκ ὅμονοοῦντα αὐὖ- 
τὸν ἑαυτῷ" ἔπειτα ἐχϑρὸν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς δι- 

᾽ 2] 
καίοις. ᾽Π γάρ; ϊναΐ. δίκαιοι δέ 7) εἰσὶν, ὦ φίλε, 

μὰ δὶ 
καὶ οἵ ϑεοί; “Ἔστωσαν, ἕφη. Καὶ ϑεοῖς ἄρα ἐχϑρὸς 
2) 6'ἷἰ ΟἹ Ξ ᾿ ψΘΥ “ ’ 

ἔσται ὃ ἄδικος, ὦ Θρασύμαχε" ὃ δὲ δίκαιος, φίλος. 
Ὁ - ᾿ , - 3 τ , 

Ἑὐωχοῦ τοῦ λύγου, ἔφη, ϑαῤῥῶν. οὐ γὰρ ἔγωγ ϑ 
Ὑ ἢ, ᾿ «' ι -»ὝὟ ὃ 35 ψε 2 

σοὶ ἐναγτιώσομαι, ἵνα μὴ τοῖσδε ἀπέχϑωμαι. ᾿1ὃ 
κι ΕἸ Στ τὴν τ δ ι ; ,. -“θ ς “ ᾽ 

δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τὰ λοιπὼ μοὶ τῆς ἑστιάσεως ἄπ 
5 σ᾿ »"- ς 

ποπλήρωσον, ἀποκρινόμενος ὥσπερ καὶ γῦν. ὅτι 
μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι, καὶ ἀμείνους, καὶ δυνατώ»- 

᾿ ᾽ “ 

τεροι πράττειν οἱ δίκαιοι φαίνονται" οἱ δὲ ἀδικοι, 
Υ Ἶ Φι ἵ Ἔ" ΒῚ ; 

οὐδὲν πράττειν μετ᾽ ἀλλήλων οἱοἑ τε. " ἀλλὰ δὴ καὶ 
« ». δ΄ ᾿ - 

οὃς φαμὲν ἐφδωμένως πώποτέ τι μετ᾽ ἀλλήλων κοινῇ 
““ω Ψ 

πρᾶξαι, ἀδίκους ὄντας, τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀλη- 
' 2 ι 2 3 3 

ϑὲς ἐλέγομεν. οὔ γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων, κο- 
ὟἫη»» ΝΜ ἊΝ ι --Ὁ ο ψι 2 -Ὁ 

μιδὴ ὄντες ἀδικοι" ἀλλὰ δῆλον ὁτι ἐνὴν τις αὐτοῖς 
ει Ὕ 

διχαιοσύνη, ἢ αὐτοὺς ἐποίει, μὴ τι καὶ ἀλλήλους 
Ὲ »» ἢ ει "ἷ τ 5 - Φι" εἰ 3,» Ια 

γ8, καὶ ἐφ᾿ οὖς ἤεσαν, ὑμὰ ἀδικεῖν" δὲ ἣν ἔπραξαν 
οὖν »» -- «; τ λΥ. ἡ " ὯΔ Ψ 4 

ἃ ἔπραξαν. ὥρμησαν δὲ ἐπὶ τὼ ἄδικα, ἀδικέᾳ, ἡμι- 
μόχϑηροι ὄντες. ἐπεὶ οἵγε παμπόνηροι, καὶ τελέως 
ἄδικοι, τολέως εἰσὲ καὶ πράττειν ἀδύνατοι. ταῦτα 

μὲν οὖν ὅτι οὕτως ἔχει μανϑάνω, ἄλλ οὖν ὡς σὺ τὸ 
πρῶτον ἐτέϑεσο. εἰ δὲ καὶ ἄμεινον ζῶσιν οἵ δίκαι- 

“-οΣοὦ ᾿ ΄ ; 

οὐ τῶν ἀδίκων, καὶ εὐδαιμονέστεροι εἰσὶν (ὅπερ τὸ 
ὕστερον προὐϑέμεϑα ὀκέψασϑαι) σκεπτέον. «Φαί- 

γονταν μὲν οὖν καὶ νῦν, ὡς γέ μοι δοκεῖ, ἐξ ἃ ὧν εἰ- 

ρήκαμεν" ὅμως δὲ τι βέλτιον σκεπτέον. οὗ γὰρ πε-: 
- “γ} Φ ᾿ - δὲ 

οὐ τοῦ ἐπιτυχόντος ὃ λύγος, ἀλλὰ περὶ τοῦ, ὅντινα 
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τρόπον χρὴ ζῆν. Σκόπει δὴ, ἔφη. Σκοπῶ, ἢν δ᾽ 
ἐγώ καί μοι λέγε. δοκεῖ τι σοὶ εἶναι ἵππου ἔργον; 
ἼἬμοιγε. Ὦρα οὖν τοῦτο ἂν ϑείης καὶ ἵππου καὶ 
ἄλλου διουοῦν ἔργον, ὃ ἂν 1) μόνῳ ἐκείνῳ ποιῇ τις. 
ἢ ἄριστα; Οὐ μαγϑάνω, ἔφη. ἀλλ ὧδε. ἔσϑ᾽ ὅτῳ: 
ἂν ἄλλῳ Ἰδϑος ἢ ὀφϑαλμοῖς; Οὐ δῆτα. Τί δέ; ἀ- 
κούσαις ἄλλῳ ἢ ὡσίν; Οὐδαμῶς. Οὐκοῦν δικαίως 
ἂν ταῦτα τούτων φαῖμεν ἔργα εἶναι; Πάνυ γε. 1] 
δὲ; μαχαίρᾳ ἀμπέλου κλῆμα ἀποτέμοις, καὶ σμέλῃ, 
καὶ ἄλλοις πολλοῖς; Πῶς γὰρ οὔ; .“4λλ οὐδενί γ᾽ 

ἂν οἶμαι οὕτω καλῶς, ὡς δρεπιάνῳ, τῷ ἐπὶ τοὐτῳ ἕρ- 
γασϑέντι. Ἦρ᾽ οὖν οὐ τοῦτο τούτου ἔργον ϑήσο- 
μὲ»; Θήσομεν μὲ ἐν οὖν. Νῦν δὴ οἶμαι ἄμεινον ἂν 
μάϑοις 0 ἄρτι ἠρώτων, πνυγϑανόμενος εἰ οὐ τοῖτο 
ἑκάστου εἴη ἔργον, ἂν ἢ μόνον τὲ ἢ κάλλιστα τῶν 
ἄλλων ἀπεργάζηται. ᾿Ιλλὼ, ἔφη, μανϑάνω τε, καί 
μου δοκεῖ τοῦτο ἑκάστον πράγματος ἔργον εἶναι. 
Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐκοῦν καὶ ἀρετὴ δοκεῖ σοι εἶναι 
ἑκάστῳ ᾧπερ καὶ ἔργον τὶ προστέταχται; ἴωμεν δὲ 
ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν. ὀφϑαλμῶ» » φαμὲν, ἐστὶν ἔρ- 
γον»; Ἴστιν. ΨῚ οὖν καὶ ἀρετὴ ὀφϑαλμῶν ἐστι; 

Καὶ ἀρετή. Τί δι; ὦτων ἣν τι ἔργον; . ἀγαΐ, Οὐκ- 
οὖν καὶ ἀρετή; Καὶ ἀρετή. Τί δὲ πάντων. πέρι τῶν 
ἄλλων; οὐχ οὕτω; Οὕτως. Ἔχε δή. ἀρ' ἄν ποτε 
ὄμματα τὸ αὑτῶν ἔργον καλῶς ἀπερχώσαις το, μὴ 
ἔχοντα τὴν αὑτῶν οἰκείαν ἀρετὴν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς ἄἀρε- 
τῆς κακίαν; ΙΚαὶ πῶς ἀν; ἔφη. τυφλότητα γὰρ 
ἴσως λέγεις ἀντὶ τῆς ὄψεως. ἍΠτις, ἣν δ᾽ ἐγὼ, αὖ- 

τῶν ἡ ἀρετή. οὐ γάρ πῶ τοῦτο ἐρωτῶ: ἀλλ᾽ εἰ τῇ 
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οἰκείᾳ μὲν ἀρετῇ τὸ αὑτῶν ἔργον εὖ ἐργάσεται τὰ 
ἐργαξόμενα, κακίᾳ δὲ, κακῶς. :Αἀληϑὲς, ἔφη, τοῦ- 
τό 7ὲ λέγεις. Οὐκοῦν καὶ ὦτα στερόμενα τῆς αὖὗ- 
τῶν ἀρετῆς, κακῶς τὸ αὑτῶν ἔργον ἀπεργάσεται; 
Τάνυ γε. Τί 'ϑεμεν οὖν καὶ τἄλλα πάντα εἰς τὸν αὖ- 
τὸν λόγον; Ἔμοιγε δοκεῖ. Ἴδϑι δὴ, μετὰ ταῦτα τό- 

δε σκέψαι. ψυχῆς ἐστί τι ἔργον, ὃ ἄλλῳ τῶν ὄντων 
οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ πράξαις; οἷον τὸ τοιόγδε: τὸ ἐπιμελεῖ- 

σϑαι καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύεσδαι, καὶ τὼ τοιαῦτα 
σιάντα, ἕσϑ᾽ ὅτῳ ἄλλῳ ἢ ψυχῇ δικαίως ἂν αὐτὰ ἀπο- 
δοῖμεν, καὶ φαῖμεν ἴδια ἐκείνου εἶναι; Οὐδενὶ ἀλ- 
δ: 1 αὖ τὸ ζὴν; ψυχῆς φήσομεν ἔργον. εἶναι; 
Διάλιστά 7, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἀρετὴν φαμὲν τινὰ 

ψυχῆς εἶναι; Φαμὲν. Ψ" οὖν ποτε, ὦ Θρασύμα- 

χε, ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα εὖ ἀπεργάσεται, στερομένη 
τῆς οἰκείας ἀρετῆς ̓  ἢ ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον. ᾿Δνά- 
γῆ ἄρα κακῇ ψυχῇ, κακῶς ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι" 

τὴ δὲ ἀγαθῇ, πάντα ταῦτα εὖ πράττειν». ἀϊνάγκη. 
Οὐκοῦν ἀρετὴν γε ξυνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι, δι- 
καιοσύνην᾽ κακίαν δὲ, ἀδικίαν; “Σιυγεχωρήσαμεν 
γάρ. Ἢ μὲν ἄρα δικαία ψυχὴ καὶ ὃ δίκαιος ἀνὴρ, 

εὖ δ ΜΒΘΕΤΟΕΙ κακῶς δὲ, ὁ ἄδικος. Φαίνεται, ἕφη, 
κατὶὶ τὸν σὸν λόγον. ᾿Αλλὰ μὴν ὃγε εὖ ζῶν, μακά- 
ριός τε καὶ εὐδαίμων" ὃ δὲ μὴ, τἀναντίας, Πῶς 
γὰρ οὔ; Ὃ μὲν δίκαιος ἄρα, εὐδαίμων" ὃ δ᾽ ἄδι- 
κος, ἄϑλιος. Ἕστωσαν, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν ἀἄϑλιόν γε 
εἶναι οὐ } υσιτελεῖ, εὐδαίμονα δέ. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐ- 
δέποτ᾽ ἄρα, ὦ μακάριε Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον 
ἀδικέα δικαιοσύνης. Ταῦτα δὴ σοι, ἔφη, ὦ “Σύώκρα- 
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τες, εἱστιάσϑω ἐν τοὶς Πενδιδείοις: “γπὸ σοῦ 78, ἢ» 

δ᾽ ἐγὼ, ὦ Θρασύμαχε" ἐπειδὴ μον πρᾶος ἐνένου, 
καὶ χαλεπαίνων ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλδις γε εἷοτι- 

Ἂ» ὦ Π η.42 2 ᾿ 3.432 ἢ . ἀμαν" δὲ ἐμαυτὸν, ἀλλ οὐ διά σε. ἀλλ᾽ ἄσπερ οἱ 
λέχνοι, τοῦ αἰεὶ παραφερομένο ι ἀπογενοντα, ἄρτι» 
ζοντες, πρὶν τοῦ προτέρου μετρίως. ἀπολαῦσαι, καὶ 
ἐχῷμαι, δοκῶ οὕτω, πρὶν ὃ τοπρῶτον ἑοκοποῦμεν 
εὑρεῖν, τὸ δίκαιον δ, τι ποτ᾽ ἐστὴν, ἀφέμεγος ἐκεΐ- 
γου, δρμῆσαι ἐπὶ τὸ σκέψασθαι περὺ αὐτοῦ, εὔτἢ 
κακία ἐστὲ καὶ ἀμαϑία, εἴτε σοφία καὶ ἀρετὴ" καὶ 
ἐμπεσόντος αὖ ὕστερον λόγου ὅτι λυσιτελέστερον ἢ 
ἀδικία τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἀπεσγόμην τοῦ μὴ οὐκ 
,,Ν -Ὁ 2 ΩΝ 2ν ἄν. Υ Ω ἂς ᾿ ’ ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν ἀπ᾿ ἐκείνου. στε μοὶ νυγνὲ γέγο- 

ΕῚ τὸ Ι ᾿ 3.9, ς ι , γεν ἐκ τοῦ διαλόγου μηδὲν εἰδέναι. ὅπότε γὰρ τὸ 
δίκαιον μὴ οἶδα ὅ ἐστι, σχολῇ εἴσομαι εἴτἜ ἀρετή τις 
οὖσα τυγχάνει, εἴτε καὶ οὔ" καὶ πότερον ὃ ἔχων 
αὐτὸ, οὐκ εὐδαίμων ἐστὶν, ἢ εὐδαίμων, 

“5 - 
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“ΙΑ͂ΛΔΟΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

3 " γ 3 

ἤτω μὲν οὖν, ταῦτα εἰπὼν, ᾧμὴν λόγου ἀπηλλά- 
Θ τ Π δ᾽ Ε 2) ᾿ ε ᾿ 2 ἱ Ἵ ὃ ζ ( 

χύσιν" τὸ 1» ἀρὰ, ας ἕἑοικὲε, προοίμιον. 0 γα 
Υ 9 ΡῚ ΒΡ}. . ω 

Γλαύκων ἀεί τε ἀνδρειότατος ὧν τυγχάγειν πρὸς ἀ- 
-»-ὝἬ " "3 ᾽ παντα, καὶ δὴ καὶ τότε τοῦ Θρασυμάχου τὴν ἀπόρ- 

ς 2 5 δὲξ ΒΎΡΙΣ όγνις 30 Ἐν ΤΣ ῃ 
ΕἾΝ οὐκ ὠπεύεξατο, αλὰ ἕξ), “5 “ωΐ ὌΠΕΝΟ στοτὲ- 

θον ἡμᾶς βούλει δοκεῖν πεπεικέναι, ἢ) ὡς ἀληϑῶς 

πεῖσαι, ὅτι παντὲ τρόπῳ ἀμεινόν ἐστι δίκαιον εἶναι 
9». Χ{ῇ 
ἢ ἄδικον; “ς ἀληθῶς, εἶπον, ἔγωγ᾽ ἂν ἑλοίμην, εἰ 
ἐπὶ ἐμοὶ εἴη. Οὐ τοίνυν, ἕφη, 7 ποιεῖς ὃ βούλει. λὲγ8 

Ὰ 

γάρ μοι, ἀρά σοι δοκεῖ τοιόνδέ τι εἶναι ἀγαθὸν, ὃ 

δεξαίμεϑ᾽ ἂν ἔχειν, οὐ τῶν ἀποβαινόντων ἐφιέμεγοι, 
5.2 5 ἡ τα ταν ὦ 3 “τ ἘΑΚΙΣ, ι ᾿ 
ἀλλ αὐτὸ αὑτοῦ ἕνεκα ἀσπαζόμενοι; οἷον τὸ χαΐ- οι 7 ν 

. σι Ὁ π, αα ΞῚ » ᾽Χ φ»" 5 

οξιν, καὶ αἵ ἡδοναὶ σαι ἀβλαβεῖς ᾿ καν μηδὲν εἰς 
τὸν ἕπειτα χρόνον διὰ ταῦτας γίγνηται ἄλλο, ἢ χαί- 
ρειν ἔχοντα. Ἄμοιγε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δοκεῖ τι εἶναν τον- 
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οὔτον. Τί δὲ; ὁ αὐτό τε αὑτοῦ χάριν ἀγαπῶμεν, 
«“ 3 2 .ω τ ΕἸ - 

καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ γινομένων; οἷον αὖ τὸ φρονεῖν, 
καὶ τὸ δρᾷν, καὶ τὸ ὑγιαίνειν. τὰ γὰρ τοιαῦτά που 
δὲ 32 , 2 -᾿ τ ΝᾺ Ξ γγν, 1 ν ἀμφότερα ἀσπαζόμεϑα. ναι, εἶπον. Τρίτον 
δὲ ε΄ τ 2; ᾿δ Ἄ 9 ωο 2 ἢ Π ῳ 

ἑ ὁρᾷς τι, ἕφη, εἰδος ἀγαϑοῦ, ἐν ᾧ τὸ γυμνάξε- 
5 

σϑαι, καὶ τὸ κάμνοντα ἰατρεύεσθαι; καὶ ἰἀτρευσίς 
ἂν ἡ δὴ - 

τὲ, καὶ Ο ἄλλος χρηματισμός; ταῦτα γὰρ, ἐπίπονα 
Ὡ 2Α 2 -»"ὝὋ» ε “Ὁ 3 -“ φαῖμεν ἂν, ὠφελεῖν δὲ ἡμᾶς. καὶ αὐτὰ μὲν ἑαυτῶν 

ε' 2 2 ὃ ξ Π 2 -“ ι Ὁ Π 

ἑγέκα οὐκ ἂν θεξαίμεθϑα ἔχειν, τῶν δὲ μισϑῶν τε χά- 
ο 39). ῳ 3 3 ὦ 2} 

οιν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα γίγνεται ἀπ αὐτῶν. Ἔστι 
ι 5 ΒΡ Ἃ - ᾿ 3 ᾿ ᾿ ὃ ̓ 2 

γὰρ οὔν, ἔφην, καὶ τοῦτο τρίτον. ἀλλὰ τέ δὴ; ἐν 
2» 3 9 ᾿ϑ , ποίῳ, ἕφη, τούτων τὴν δικαιοσύνην τέϑης; Ἐγὼ 

᾿ ΕΣ Ε ϑῦν πον Ἐΐ τ - ᾿ οι κ 3 
μὲν οἰμαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐν τῷ καλλίστῳ" ὁ καὶ δι 

2 Ω 5) αὑτὸ καὶ διὰ τὰ γιγνόμενα ἀπὶ αὐτοῦ, ἀγαπητέον 
- 3 - 

τῷ μέλλοντι μακαρίῳ ἔσεσϑαι. Οὐ τοίνυν δοκεῖ, 
»» - --Ὁ 3 ᾿ ἂ 7 2» ει - 

ἐφή, τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ τοῦ ἐπιπόνου εἴδους, ὃ μι- 
-Ὁ «“ Ἃ 3 Υ ι γ- 2 ᾿ σϑῶν ἕνεκα καὶ εὐδοκιμήσεων, διὰ δόξαν ἐπιτηδευ- 

9 . { ᾿ ᾿ ) υ 

τέον" αὐτὸ δὲ δι’ αὐτὸ φευκτέον, ὡς ὃν χαλεπόν. 
ΕἸ 3 Ρν Ὁ - , 

Οἰδα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι οὕτω δοκεῖ" καὶ πάλαι ὑπὸ 
-Ὁ ’ ΓΝ ΡῚ 

Θρασυμάχου ὡς τοιοῦτον ὃν ψέγεται, ἀδικία ὃ 
- 3 ’ ΝΕ 2) 

ἐπαινεῖται" ἀλλ᾽ ἐγώ τις, ὡς ἔοικε, δυσμαϑὴῆς. Ἴϑι 
᾿ , 2) - 3 ᾿ "- 

δὴ, ἔφη, ἄκουσον καὶ ἐμοῦ, ἐάν σοι ταὐτὰ δοκῇ. 
κ μ Ι 1] Υ̓ Ὁ-Ὁ ᾿ 4ξ: 

Θρασύμαχος γάρ "μοὶ «φούιοξοι «ΤΟΒΗΡΕΊΡΕΡΕ τοὺ δὲ 
δ Ὁ 5»ὕ - 2 

ογτος ὑπὸ σοῦ ὠσπερ ὄφις κηληϑῆναι. ἐμοὶ δ᾽ οὖὔ- 
ω ς ᾿Ν ᾿ 

πω κατὰ γοῦν ἡ ἀπόδειξις γέγονε περὶ ἑκατέρου. 
- 5 -ἢ 

ἐπιϑυμῶ γὰρ ἀκοῦσαι τί τ' ἐστὲν ἑκάτερον, καὶ τίνα 
, 3 2 ᾿ - 

ἔχει δύγαμιν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ἐγὸν ἐν τῇ ψυχῇ" τοὺς 
ι ) 2.ϑ ὦ 

δὲ μισϑοὺς καὶ τὰ γιγνόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν ἐάσαι χαί- 
ρει». οὑτωσὶ οὖν ποιήσω, ἐὰν καί σοι δοκῇ " ἐπα- 
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«νεώσομαι τὸν Θρασυμάχου λόγον" καὶ πρῶτον 
"ὲν ἐρῶ, δικαιοσύνην οἷον εἶναι φασὶ καὶ ὅϑεν γε- 
ογέναι" δεύτερον δὲ, ὅτι πάντες αὐτὸ οἱ ἐπιτηδεύ- 

͵ Ἐ ϑ "-ο Ρ] 

γτες, ἄκοντες ἐπιτηδεύουσιν, ὡς ἀναγκαῖον, ἀλλ 
3 ς 3 7) ᾿ ι ω 5 ἢ ,.39. γ »-Ὃ 

ὑχ ὡς ἀγαϑόν' τρίτον δὲ, ὁτι εἰκότως αὑτὸ δρῶσι. 
ολὺ γὰρ ἀμείνων ἄρα ὃ τοῦ ἀδίκου ἢ ὃ τοῦ δικαίου 
ἕος, ὡς λέγουσιν. ἐπεὶ ἔμοιγε, ὦ Σώχρατες, ἔτι οὐ 

οκεῖ οὕτως. ἀπορῶ μέντοι, διατεϑρυλλημένος τιὶ 
τα, ἀκούων Θρασυμάχου καὶ μυρίων ἄλλων. τὸν 
ἐ ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης λόγον, ὡς ἄμεινον ἀδικίας, 
2 ΠΣ 5 Ρ ε 74] Ι ᾽ . 3 

ὑδενύς πω ἀκήκοα ὡς βούλομαι. βούλομαι δὲ αὖ- 
2 . ἴω ’ 

ὁ χαϑ' αὑτὸ ἐγκωμιαζόμενον ἀκοῦσαι. μάλιστα 
Ὁ ͵ , γ᾽ »Σ’6ὦ, 

οἶμαι ἄν σου πυϑέσθϑαι. διὸ κατατείνας ἐρῶ, 
3 ᾿ ᾿ ΄“ 

ὁν ἀδικον βίον ἐπαινῶν. εὐπῶὼν δὲ ἐνδείξομαί σοι 
» τρόπον αὖ βούλομαι καὶ σοῦ ἀκούειν φυτὸν 
ἐν ψέγοντος, δικαιοσύνην δὲ ἐπαινοῦντος. ἀλλ᾽ 

’ , ᾿ , 

ρα εἴ σοι βουλομένῳ εἴη α λέγω. Πάντων μάλιστα, 
2 ᾿ Ὁν .-. ᾽ 

ἣν δ᾽ ἐγώ. περὶ γὰρ τίνος ἂν μᾶλλον πολλάκις τὶς 
οὖν ἔχων χαΐίρου λέγων καὶ ἀκούων; ΜΚάλλιστα, 

τι ΠΥ, ; ὩΣ ΄-Ὁ 

ἔφη, λέγεις" καὶ ὁ πρῶτον ἔφην ἐρεῖν, περὶ τούτου 
ἄκουε, τὲ τὲ ὃν τυγχάνει καὶ ὅϑεν 7έγονε δι σον 
η. πεφυκέναι γὰρ δὴ φασι, τὸ μὲν ἀδικεῖν, ἀγα- 

Υ̓ ᾿ Ὁ Ὁ γ , , - 
ὁν" τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι, κακόν. πλέονι δὲ καχῷ 

περβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι, ἢ ἀγαθῷ τὸ ἀδικεῖν. 

ὕστ ἐπειδὰν ἀλλήλους ἀδικῶσί τε καὶ ἀδικῶνται, 

αἱ ἀμφοτέρων γεύωνται, τοῖς μὴ δυναμένοις τὸ μὲν 
γ Υ͂ Υ͂ δὲ ς " ὃ ω . Ν ἕ ᾿ 

χφεύγειν, τὸ δὲ αἱρεῖν, δοκεῖ λυσιτελεῖν ξυνϑέσθαι 
3 Π δι νῷ 3 “ ν9 5 - ἈΝ ἀκ ο- 

χλλήλοις, μὴτ᾽ ἀδικεῖν μὴτ ἀδικεῖσθαι" καὶ ἐντεῦ- 
᾿ μι .- , 

ὃν δὴ ἀρξασϑαι νόμους τίϑεσθαι, καὶ ξυνϑήκας 

ΕῚ 
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αὐτῶν" καὶ ὀνομάσαν τὸ ὑπὸ τοῦ νόμου ἐπίπαν μα, 
γύμιμόν τε καὶ δίκαιον. καὶ εἶναι δὴ ταύτην ΩΣ 
σίν τὲ καὶ οὐσίαν δικαιοσύνης, μεταξὺ οὖσαν τοῦ ἢ 
μὲν, ἀρίστου ὄντος, ἐὸν ἀδικῶν μὴ διδῷ δίκην" τοῦ 
δὲ, κακίστον, ἐὰν ἀδικούμενος τιμωρεῖσθαι ἀδύνα- 
τὸς ἢ. τὸ δὲ δίκαιον ἐν μέσῳ ὃν τούτων ἀμφοτέ- 
ρῶν», ἃ ἐγαπᾶσϑαι, οὐχ ὡς ἀγαϑὸν, ἀλλ᾽ ὡς ἀῤῥωστίᾳ 
τοῦ ἀδικεῖν τιμώμενον. ἐπεὶ τὸν δυνάμενον αὐτὸ 
ποιεῖν, καὶ ὡς ἀληθῶς ἄνδρα, οὐδ᾽ ἂν ἑνέ ποτε ξυν- 
θέσθαι τὸ μήτε ἀδικεῖν, Ηἶτε ἀδικεῖσθαι. μαίγες 
σϑαι γὰρ ἄν. ᾿ μὲν γ᾽ οὖ» δὴ φύσις δικαιοσύνης, 

Σώκρατες, αὕτη τε καὶ τοιαύτη" καὶ ἐξ ὧν πέφυ- 
κε, τοιαῦτα, ὡς ἐγ δὰ ὡς δὲ καὶ οὗ ἐπιτηδεύογα. 

τες, ἀδυναμίᾳ τοῦ ἀδικεῖν, ἄκοντες αὐτὸ ἐπιτηδεύς- 

ουσι, μάλιστ᾽ ἂν αἰσϑοίμεϑα, εἰ τοιόνδε ποιήσαιμεν, 
τῇ ΝΣ δόντες ἐξουσίαν ἑκατέρῳ ποιεῖν ὅ, τι! 

ἂν βούληται, τῷ τε δικαίῳ καὶ τῷ ἀδίκῳ, εἶτ᾽ ἐπα- 
ἐπομεν μήν θεώμενοι ποὶ ἢ ἐπιϑυμία ὁκάτερογ 

ἄξει. ἐπαυτοφώρῳ οὖν λόβοιμεν ἂν τὸν δίκαιον ἡ 
τῷ ἀδίκῳ εἰς ταὐτὸν ἰόντα, διὰ τὴν πλεονεξίαν" δ᾽ 
πᾶσα φύσις διώχειν πέφυκεν ὡς ἀγαθὸν, γόμῳ δὲ 
βίᾳ. παράγεται ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμὴν. εἴη, δ᾽ ἂν 
ἡ ἐξουσία ἣν λέγω, τοιάδε μάλιστα, εἰ αὐτοῖς γένοι- 

το οἵαν ποτὲ φασὶ δύναμιν τῷ Γύγου τοῦ «ἁυδοῦ 
προγόνῳ γεγέσϑαι. εἶναι μὲν γὰρ αὐτὸν ποιμένα 
ϑητεύοντα παρὰ τῷ τότε «υδέας ἄρχοντι" ὄμβρου 
δὲ πολλοῦ γενομένου καὶ σεισμοῦ, ῥαγῆναΐ τι τῆς 

γῆς, καὶ ἡ }εϑ θα χάσμα κατὰ τὸν τόπον ἢ ἕνεμεν. 

ἰδόντα δὲ καὶ ϑαυμάσαντα, καταβῆναι, καὶ ιδεῖν 
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ἄλλά τε δὴ ἃ μυϑολογοῦσι ϑαυμαστὼ, καὶ ἵππον 
χαλκοῦν κοῖλον, ϑυρίδας ἔχοντα " καϑ᾽ ἃς ἐγκύψαν- 
τα, ἰδεῖν ἐνόντα νεκρὸν, ὡς φαίγεσϑαι, μείζω 1) κατ᾽ 
ἄνϑρωπον. τοῦτον δὲ ἀλλο μὲν οὐδὲν, περὶ δὲ τῇ 
χειρὶ χρυσοῦν δακτύλιον φέρειν" ὃν περιελόμενον 
ἐκβῆναι. συλλόγου δὲ γενομένου. τοὺς ποιμέσιν εἰω-. 
ϑύότορ, ἵν᾽ ἐξαγγέλλοιεν κατὰ μῆνα. τῷ βασιλεῖ τὰ 
περὶ τὰ ποίΐμγια, ἀφικέσθαι καὶ ἐκεῖνον, ἔχοντα τὸν 
δακτύλιον. κπαϑήμενον οὖν μετὰ τῶν ἄλλων, τυχεῖν 
τὴν σφενδόνην τοῦ δακτυλίου περιαγαγόντα πρὸς 
ἑαυτὸν εἰς τὸ εἴσω τῆς χειρός. τούτου δὲ γεγομέγου, 
ἀφανῆ αὐτὸν “γενέσθαι τοῖς παρακαϑημένοις͵ καὶ 
διαλέχεσϑαι ὡς περὶ οἰχομένου. καὶ τὸν ϑαυμά- 

ἕειν τε, καὶ πάλιν ἐπιψηλαφῶντα τὸν δακτύλιον, 
στρέψαι ἔξω τὴν σφενδόνην" καὶ στρέψαντα, φανγε- 
ρὸν γενέσϑαι.. καὶ τοῦτο ἐγγοήσαντα, ἀποπειρᾶ- 

σϑαι τοῦ δακτυλίου εἰ ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν" καὶ 
αὐτῷ οὕτω συμβαίνειν, στρέφοντι μὲν εἴσω τὴν 
σφενδόνην, ἀδήλῳ γίγνεσθαι: ἔξω δὲ, δήλῳ. αἰσϑό- 
μεγον δὲ, εὐθὺς διαπράξασϑαι τῶν ἀγγέλων γενέ- 
σϑαι τῶν περὶ τὸν βασιλέα. ἐλϑόντα δὲ, καὶ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ μοιχεύσαντα, μετ᾽ ἐκείνης ἐπιϑέμε- 
70» τῷ βασιλεῖ, ἀποκτεῖναι, καὶ τὴν ἀρχὴν κατα- 

σχεῖν. εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσϑην, 
καὶ τὸν μὲν ὁ δίκαιος περιϑεῖτο, τὸν δὲ ὃ ἄδικος, 
οὐδεὶς ὁ ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, 
ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ ] δικαιοσύνῃ, καὶ τολμήσειεν ἀπέ- 
τυ τῶν ἀλλοτρίων, καὶ μὴ ἅπτεσθαι" ἐξὸν αὖ- 
τῷ καὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅ, τι βούλοιτο λαμβά- 



18 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ειᾶνα, 

νεῖν, καὶ εἰσιόντι εἰς τὰς οἰκίας, συγγίνεσϑαι ὅ ὁτῷ 
βούλοιτο, καὶ ἀποκτιγγύναν καὶ ἐκ δεσμῶν λύειν 
οὕστινας βούλοιτο" καὶ τὰἀλλα πυάττειν, ἐν τοῖς ἂν- 

ϑροώποις ἰσόϑεον ὄντα. οὕτω δὲ δρῶν, οὐδὲν ἂν 
διάφορον τοῦ ἑτέρου ποιοῖ, ἀλλ᾽ ἐπὲ ταὐτὸν ἴοιεν 
ἀμφότε ρου. χκαΐτοι μέγα τοῦτο τεχμήριον ἂν φαίη 
τὶς ὅτε οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ᾽ ἀγαγκαζόμενος" ὡς 

οὐχ ἀγαϑοῦ ἰδίᾳ ὄντος. ἐπεὶ ὅπου γ᾽ ἂν οἴηται 
ἕκαστος οἱόστ᾽ ἔσεσϑαι ἀδικεῖν, ἀδικεῖ. λυσιτελεὶν 
γὰρ δὴ οἴξται πᾶς ἀνὴρ πολὺ μᾶλλον ἰδίᾳ τὴν ἀδι- 
κίαν τῆς δικαιοσύνης" ἀληϑὴ οἰόμενος, ὡς φησιν ὃ 
περὶ τοῦ τοιούτου λόγου λέγων: ἐπεὶ εἴ τις τοιαύτης 
ἐξουσίας ἐπιλαβόμενος, μηδέν ποτε ἐϑέλοι ἀδικῆσαι, 

μηδὲ ὁ ἄψαιντο τῶν ἀλλοτρίων, ἀϑλιώτατος μὲν ἂν δό- 
ἕειεν εἶναι τὸις αἰσϑανομένοις καὶ ἀνοητότατος, 

ἐπαινοῖεν δ᾽ ἂν αὐτὸν ἀλλήλων ἐναντίον, ἐξαπατῶν- 

τες ἀλλήλους, διὰ τὸν τοῦ ἀδικεῖσθαι φόβον. ταῦτα 
μὲν δὴ οὕτω, τὴν δὲ κρίσιν αὐτοῖν τοῦ βίου περὶ 
ὧν λέγομεν, ἐὼν διαστησώμεϑα τόν τε δικαιότατον 
καὶ τὸν ἀδικώτατον, οἱοίτ᾽ ἐσόμεϑα πρῖναν ὀρθῶς" 
εἰ δὲ μὴ, οὔ. τίς οὖν Χὰ ἤ δ ἀφ τασιο ἢδε; μηδὲν 
ἀφαιρῶμεν μήτε τοῦ ἀδίκου, ἀπὸ τῆς ἀδικίας, μὴτε 

τοῦ δικαίου, ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης, ἀλλιὰὴ τέλεον ἕκ- 

τερον εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἐπιτήδευμα τεϑῶμεν. πρῶτον 
μὲν οὖν ὃ ἄδικος, ὥσπερ οἵ δεινοὶ δημιουργοὶ, ποι- 
εἰτω. οἷον, λυβερνήτὴς ὦ ἄκρος, ἢ ἰατρὸς, τά τε ἀ- 
δύνατα ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὰ δυνατὰ διαισθϑάνεται, 
καὶ τοῖς μὲν ἐπιχειρεῖ, τὰ δὲ ἐᾷς. ἔτι δὲ ἐὰν ἄρα πὴ 

σφαλῇ, ἱκανὸς ἐπανορθοῦσθαι. οὕτω καὶ ὃ ἀδι- 
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κος, ἐπιχειρῶν ὀρθῶς τοῖς ἀδικήμασι, λανϑανέτω; 
εἰ μέλλει σφόδρα ἄδικος εἶναι. τὸν ἁλισκόμενον δὲ, 
φαῦλον. ἡγητέον. ἐσχάτη γὰρ ἀδικία, δοκεῖν «δί- 
καιον εἶναι, μὴ ὄντα. δοτέον οὖν τῷ τελέως ἀδίκῳ 
τὴν τελεωτάτην ἀδικίαν, καὶ οὐκ ἀφαιρετέον" ἀλλ᾽ 
ἐατέον, τὰ μέγιστα ἀδικοῦντα τὴν μεγίστην δόξαν 
αὑτῷ παρεσκευακέναι εἰς δικαιοσύνην - καὶ ἐὰν ἄρα 
σφαλῇ καί τι, ἐπανορϑοῦσϑαι δυνατῷ εἶναι" λέγειν 
τε ἱκανῷ ὄντι πρὸς τὸ πείϑειν, ἐάν τι μηγύηται τῶν 
ἀδικημάτων, καὶ βιάσασθαι ὅσα ἂν βίας δέηται, 
διά τε ἀνδρείαν καὶ ῥώμην, καὶ διὰ σταρασκευὴν φί- 

λων καὶ οὐσίας. τοῦτον δὲ τοιοῦτον ϑέντες, τὸν 
δίκαιον παρ᾽ αὐτὸν ἱστῶμεν τῷ λόγῳ, ἄνδρα ἁπλοῦν 
καὶ γενναῖον, κατ Αἰσχύλον, οὐ δοκεῖν ἀλλ᾽ εἶναι 
ἀγαϑὸν ἐϑέλοντα. ἀφαιρετέον δὴ τὸ δοκεῖν. εἰ γὰρ 
δόξει δίκαιος εἶναι, ἔσονται αὐτῷ τιμαὶ καὶ δωρεαὶ, 
δοχοῦντι τοιούτῳ εἶναι. δΥχλον οὖν εἴτε τοῦ δι- 
καίου, εἴτε τῶν δωρεῶν τε καὶ τιμῶν ἕνεκα, τοιοῦτος 

εἴη. γυμνωτέος δὴ πάντων, πλὴν δικαιοσύνης, καὶ 

ποιητέος ἐναντίως διακείμενος τῷ προτέρῳ. μηδὲν 
γὼρ ἀδικῶν, δόξαν ἐχέτω τὴν μεγίστην ἀδικίας" ἵν 
ἢ βιβασανισμένος εἰς δικαιοσύνην, τῷ μὴ τέγγεσθαι 
ὑπὸ κακοδοξίας, καὶ τῶν ὑπ αὐτῆς γιγνομένων. ἀλλ 
ἤτω ἀμετάστατος μέχον ϑανάτου" δοκῶν μὲν εἶναι 
ἄδικος διὰ βίου, ὧν δὲ δίκαιος. ἵν ἀμφότερον εἰς 

τὸ ἔσχατον ἐληλυϑύότες, ὃ μὲν, δικαιοσύνης, ὁ δὲ, 
ἀδικίας, “κρίνωνται ὁπότερος αὐτοῖν εὐδαιμογέστε- 
ρος. Βαβαὶ, ἢ ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε Γλαύκων, ὡς ἐβόῳ- 

μέγως ἑκάτερον, ὥσπερ ἀνδριάντα, εἰς τὴν πρίσιν 
ῬελυΤΟΎΥῦ. [9 
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ἐκκαϑαΐρεις τοῖν ἀνδροῖν. Ὡς μάλιστ᾽, ἐ ἕφη, δύνα- 
μαι. ὄντοιν δὴ τοιούτοιν, οὐδὲν ἔτι, ὡς ἐγῷμαι, 
χαλεπὸν ἐπεξελθεῖν τῷ το οἷος ἑτάτερον βίος ἐπι- 

μένει. λεκτέον οὖν. καὶ δὴ κ|ἂν ἀγροικοτέρως λέγη- 
ται, μὴ ἐμὲ οἵου λέγειν, ὦ “Σώκρατες, ἀλλὰ τοὺς ἐ- 
παινοῦντας πρὸ δικαιοσύνης ἀδικέαν. ἐροῦσι δὲ τά- 

δὲ" ὅτι οὕτω διακεέμενος ὁ δίκαιος μαστιγώσεται, 
στρεβλώσεται, δεδήσεται, ἐκκαυθήσεται τὼ ᾿φϑαλ- 
μώ. τελευτῶν, πάντὰ κακὰ παϑὼν, ἀνασχινδιλευ- 
ϑήσεται" καὶ γνώσεται ὅτι οὔκ εἶναι δίκαιον ἀλλὰ 
δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν. τὸ δὲ τοῦ Αἰσχύλου πολὺ ἦν ἀ- 
ρὰ ὀρϑότερον λέγειν κατὰ τοῦ ἀδίκου. τῷ ὄντι γὰρ 
φήσουσι τὸν ἄδικον, ἅτὲ ἐπιτηδεύοντα πρᾶγμα ἀλη- 
ϑείας ἐχόμενον, καὶ οὐ πρὸς δόξαν ζῶντα, οὐ δοκεῖν 
ἄδικον ἀλλ᾽ εἶναι ἐθέλειν, Βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρε- 

γὸς καρπούμενον, ᾿ξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βου- 
λεύματα. πρῶτον μὲν ἄρχειν ἐν τῇ πόλει, δοκοῦντι 
δικαίῳ εἶναι, ἔπειτα γαμεῖν ὅπόϑεν ἂν βούλοιτο, 

3 «κ᾿ 
Ἔ ῬΞ 

ἐχδιδόναι εἰς οὖς ἂν βούληται ξυμβάλλειν, κοινωνεῖν 
τ ΒΡ} ΕῚ ᾽ Ἃ ᾿ φω ᾿ 5 ““ 

οἷς ἂν ἐθέλοι" καὶ παρὰ ταῦτα πάντα, ὠφελεῖσθαι 
3 »-.7 

κερδαίνοντα τῷ μὴ δυσχεραΐνειν τὸ ἀδικεῖν. εἰς ἀ- 
ῳ ΩΣ Ξ νὴ Ἃ ᾽ 

γῶνας τοίνυν ἰόντα, καὶ ἐδίᾳ καὶ δημοσίᾳ περιγί- 
γνεσθϑαι καὶ πλεονεκτεῖν τῶν ἐχϑρῶν. πλεονεχκτοῦν- 

τα δὲ, πλουτεῖν, καὶ τοὺς τε φίλους εὖ ποιεῖν. καὶ 

τοὺς ἐχθροὺς βλάπτειν" καὶ ϑεοῖς ϑυσίας καὶ ἄνα- 

ϑήματα ἱκανῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ϑύειν τε καὶ ἄνα- 
᾿ ω Ψ 

τιϑέναν, καὶ ϑεραπεῦύειν τοῦ δικαίου πολὺ ἄμεινον 
3 { ᾿ Χ ων 2 [ « 2" Π 

τοὺς ϑεοὺς, καὶ τῶν ἀνθρώπων οὖς ἂν βούλητσι. 
᾿ Ρ] ἡ - ᾿ 

ὥστε καὶ ϑεοφιλέστερον αὐτὸν εἶναι μᾶλλον προσή- 
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-- 

᾿ "» 5 ΡΧῚ ᾿ ᾽ ε; Ἃ 

ΧΕΙ ἐκ τῶν εἰκότων, ἢ τὸν δίκαιον. Οὕτω φασῖν, ὦ 
-" " -"ῪὟ᾿ Ἂ Φύ δ ’ - χδέ 

Σώκρατες, παρὰ ϑεῶν καὶ παρ ἀνϑροώπων τῷ αδί-: 
, ) »-" 

κῳ παρεσκευάσϑαι τὸν βίον ἄμεινον ἢ τῷ δικαέῳ, 
Ταὺτ᾽ εἰπόντος τοῦ Γλαύκωνος, ἐγὼ μὲν ἐν γνῷ εἶχον 
τὶ λέγειν πρὸς ταῦτα" ὃ δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Ιδείμαν- 
τος, Οὔτι πω οἴκι, ἔφη, ὦ “Σώκρατες, ἱκανῶς εἰρῆς 

- ᾽ 

σϑαι περὶ τοῦ λόγου; ᾿Δἀλλὰ τί μὴν; εἶπον. Αὐτὸ, 
- . “αἴ ἷ’ ΕΥΣ οι Π "8 ΓΝ ΟὟΤΟΙ ο 3 

ἢ δ᾽ ὃς, οὐκ εἴρηται ὁ μάλιστα ἔδει ῥηϑῆναι. Ονκ- 
-' Ἶ . τ. ; Π , 5 ᾿᾽ 9 Σ 4, ’ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ λεγόμενον, ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη. 

ε᾿ Ἂ ᾿ ) 

ὥστε καὶ σὺ, εἴτι ὅδε ἐλλείπει, ἐπάμυνε. καέτοι ἐμὲ 
τὲ ἱκανὰ καὶ τὸ ὑπὸ τούτου ῥηθέντα καταπαλαῖσαι, 

ν ΨΥ .ω -ὗ-7ὦ ] Ἁ εἰ 

καὶ ἀδύνατον ποιῆσαι βοηϑεῖν. δικαιοσύνῃ. αὶ ὃς, 
Οὐδὲν, ἔφη, λέγεις. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ τάδε ἄκουε. δεῖ γὰρ 
διελθεῖν ἡμᾶς καὶ τοὺς ἐναντίους λόγο υς ὧν ὅδε εἷ- 
πεν" οἵ δικαιοσύνην μὲν ἐπαινοῦσιν, ἀδικίαν δὲ 
ψέγουσιν. ἵν" ἢ σαφέστερον ὃ μοι δοκεῖ βούλεσθαι 

Γλαύκων. λέγουσι δὲ που καὶ παρακελεύονται πα- 
τέρες τε υἱέσιν καὶ πάντες οἵ τινῶν κηδόμενοι, ὡς 

.] “" με Ψ - 

χρὴ δίκαιον εἶναι" οὐκ αὐτὸ δικαιοσύνην ἐπαινοῦνγ- 
9.4 "Ὁ ᾿ 2 “- 2 ῃ ω- 

τὲς, ἀλλὰ τὰς ἀπ᾿ αὐτῆς εὐδοκιμήσεις" ἵνα δοκοῦ»ν»- 

τὸ δικαίῳ εἶναι γίγνηται ἀπὸ τῆς δόξης, ἀρχαΐ τε 
Ν ᾧ, Ἐδ ᾿ -ηε ᾽ - ων 

καὶ γάμοι, καὶ ὅσα περ Γλαύκων διῆλθεν ἄρτι, ἀπὸ 
τοῦ εὐδοκιμεῖν ὄντα τῷ δικαίῳ. ἐπιπλέον δὲ οὗτοι 

᾿ “ὦ -» ᾿ Ὶ ι -"Ὃ 3 τὰ τῶν δοξῶν λέγουσι. τὰς γὰρ παρὰ ϑεῶν εὐδοκι- 
Υ Σ ᾿ 2) »ἤ, 4 32 . 

μήσεις ἐμβάλλοντες, ἀφϑονα ἔχουσι λέγειν ἀγαϑὰ 
τᾷ «κι ι . τοὶς δοίοις, ἃ φασὶ ϑεοὺς διδύόναν" ὡσπερ ὁ γεν- 
-Ὁ « Υ ’ νῷ ᾽ ες Α ᾿ 

γαῖος Ποίοδός τε καὶ ὁμηρὺς φασὺν" 0 μεν, τὰς 

δοῦς τοῖς δικαίοις τοὺς ϑεοὺς ποιεῖν, Ἄκρας μέν τε, 

φέρειν βαλάνους" μέσσας δὲ, μιλίσσας. Εἰροπόκοι 

ΠῚ 
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εν. Β 

δ᾽ ὄϊες μαλλοῖς καταβεβρίϑασι. καὶ ἀλλα δὴ πολλὰ 

ἀγαϑὰ τούτων ἐχόμενα. παραπλήσια δὲ καὶ ὃ ἕτε- 
« ’ ᾽ν “ 9 , ρος, Ὥστέ τευ (γάρ φησι») ἢ βασιλῆος ἀμύμονος, 

«; ἄμ , 39 ᾿ ἊΨ φ ᾿ - ᾿ 

ὗστε ϑεουδὴς Ευδικέίας ἀνόέχησι. φέρησι δὲ γαῖα μέ- 
λαινα Πυροὺς καὶ κριϑᾶς, βρίϑησι δὲ δένδρεα καρ- 
ας ᾽ 3. 2.55 τν ω΄ἱ ᾿ ᾿ πῷ" Ἱίκτῃ δ᾽ ἔμπεδα μῆλα, ϑάλασσα δὲ παρέχη 

ἢ “Ὁ -»“ τ Υ͂ Υ͂ 5 . 

ἰχθῦς. ἸΠουσαῖος δὲ τούτων γνεανικώτερα τἀγαϑὰ, 
ν Φ ει 2 »- ᾿ -Ὡ ῇ δ’ Ὁ 

καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ, παρὰ ϑεῶν διδόασι τοῖς δικαίοις. 

εἰς ἄδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ, καὶ κατακλίναν- 
τες, καὶ συμπόσιον τῶν ὁσίων κατασκευάσαντες, 

-ὉὉΣ Ω “ 

ἐστεφανωμένους ποιοῦσι τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη 
« “΄ο»- 

διάγευν μεϑύοντας" ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς 
Φ 2 

μισϑὸν μέϑην αἰώνιον. οἵ δ᾽ ἔτι τούτων μακροτέ- 
ρουᾳ ὄποτείγουσι μισϑοὺς παρὰ ϑεῶν. παῖδας γὰρ 
παίδων φασὶ καὶ γένος κατόπισϑεν λείπεσθαι τοῦ 

ΡῚ οω , 2 ω . 

ὁσίου καὶ εὐόρκου. ταῦτα δὴ καὶ ἀλλὰ τοιαῦτα ἐγ- 
κωμιόζουοι δικαιοσύνην. τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ 
ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν ἄδου, καὶ 
χοσκένῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν" ἔτι τε ζῶντας 

ι - ͵] ῳ -τ τῳ 

εἰς κακὰς δόξας ἄγοντες, ὥπερ 1λαύκων περὶ τῶν 
᾽ν δὰ , ΔῈ ὦ .ω 

δικαίων, δοξαζομένων δὲ ἀδίκων, διῆλϑε τιμωρήμα- 
ο- "“Ὡ Ὁ ᾿ 2! 2 

το, ταῦτα περὶ τῶν ἀδίκων λέγουσιν, ἄλλα δὲ οὐκ 

ἔχουσον. ὁ μὲν οὖν ἔπαινος καὶ ὃ ψόγος, οὗτος ἕκα- 
τέρων. πρὸς δὲ τοὗτοις, σκέψαι, ὦ Σώκρατες, ἄλλο 

αὺ εἶδος λόγων, περὶ δικαιοσύνης τὸ καὶ ἀδικέας 
ἰδίᾳ τε λεγόμενον καὶ ὑπὸ ποιητῶν. πάντες γὰρ ἐξ 

ἑγὸς στόματος ὑμνοῦσιν, ὡς καλὸν μὲν ἢ σωφροσύνη 
τε καὶ δικαιοσύνη, χαλεπὸν μέντον καὶ ἐπίπονον" 
3 “ , ΓΝ Π ι 5 ᾿ 

ἀκολασία δὲ καὶ ἀδικία, ἡδὺ μὲν, καὶ εὐπετὲς κτὴ- 
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σασϑαι, δόξῃ δὲ μόνον καὶ νόμῳ αἰσχρόν. λυσιτελέ- 
στερὰα δὲ τῶν δικαίων τὰ ἄδικα ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος 

λέγουσι. καὶ πονηροὺς πλουσίους, καὶ ἄλλας δυνά- 

μξὶς ἔχοντας, εὐδαιμονίζειν καὶ τιμᾷν εὐχερῶς εϑέ- 
λουσι, δημοσίᾳ τε καὶ ἰδίχ" τοὺς δὲ ἀτιμάξειν τϑ 
καὶ ὑπερορᾷν οἵ ἄν πὴ ἀσϑενεῖς τε καὶ πένητες ὠσιν" 
ὁμολογοῦντες αὐτοὺς ἀμείνους εἶναι τῶν ἑτέρων. 
τούτων δὴ πάντων οἵ περὶ ϑεῶν τε λόγοι καὶ ἀρε- 
τῆς, ϑαυμασιώτατοι λέγονται" ὡς ἄρα καὶ ϑεοὶ σπτολ- 
λοὶς μὲν ἀγαϑοῖς δυστυχέας τὸ καὶ βίον κακὸν ἕνει- 
μαν, τοῖς δὲ ἐναντέοις ἐγαντέαν μοῖραν. ἀγύρταν δὲ 
καὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων ϑύρας ἰόντες, πείϑουσιν 
ὡς ἔστι παρὰ σφέοι δύναμις ἐκ ϑεῶν τιοριζομένη, 
ϑυσίαις τε καὶ ἐπῳδαῖς εἴτέ τι ἀδίκημά του γέγογεν 
αὐτοῦ ἢ προγόνων, ἀκεῖσθϑαι μεϑ᾽ ἡδονῶν τε καὶ 
ἑορτῶν" καὶ ἐάν τιν᾽ ἐχϑρὸν πημῆναι ἐθέλη, μετὼ 
σμικρῶν δαπανῶν ὁμοίως δίκαιον ἀδίκῳ βλάψει" 
ἐπαγωγαῖς τισι καὶ καταδέσμοις τοὺς ϑεοὺς, ὡς φα- 

σι, πείϑοντες σφέσιν ὑπηρετεῖν. τούτοις δὲ πᾶυσν 

τοῖς λόγοις μάρτυρας ποιητὰς ἐπάγονται" οἵ μὲν, 
κακίας πέρι εὐπετείας διδόντες, 

Ὡς τὴν μὲν κακύτητα καὶ ἰλαδὸν ἐστὲν ἑλέσθαι" 
:Ρηϊδέως - λείη μὲν ὁδὸς, μάλα δ᾽ ἐγγύϑι ναίει" 
Τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν, 

καὶ τινα ὅδὸν μακράν τε καὶ ἀνάντη. οἵ δὲ τῆς τῶν 
ϑεῶν ὑπ ἀνθρώπων παραγωγῆς τὸν Ὅμηρον μαρ- 

τύρονται . ὅτι καὶ ἐκεῖνος εἶπε, ---- στρεπτοὶ δὲ γὲ 
καὶ ϑεοὶ αὐτοί. Καὶ τοὺς μὲν ϑυσίαισι καὶ εὐγω- 

λαῖς ἀγανῇσι, «Δοιβῇ τε κγέσσῃ τε παρατρωπῶο᾽ ἄν- 
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» {τ ᾿ « 
ϑρῶώποι, «“Πισσόμενοι, ὁτὲ κεν τις ὑπερβήη καὶ ἁμάρ- 

Ξ ᾿ Ἷ , 

τη. Βίβλων δὲ ὁμαδον παρέχονται ἸΠουσαίου καὶ 
᾿Ορφέως, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐγγόνων, ὥ ᾿ ροφξἕως, “Σελήνης ἡ ΜΙῺουσῶν ἐγγόνων, ὡς φασι 

2.ϑβ.Ε«ὦ - , 3 [ 3 , 
καϑ' ὡς ϑυητολυῦσι, πείϑοντες οὐ μόνον ἰδιώτας 
3 ; Ν ᾽ ς 2) Γ ᾺἋ Νυ 
αλλὰ καὶ πόλεις, ὡς ἀρὰ λύσεις τὸ καὶ καϑαρμοὶ ἀ- 

Ὁ -“Ὗ ς “ 

δικημάτων, διὰ ϑυσιῶν καὶ παιδιᾶς ἡδονῶν, εἰσὶ 
᾿ »Ὦ -ο“ 55.» Υ Ἃ " [ τ 

μὲν ὅτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν" ἃς δὴ, τε- 

λετὺὺς καλοῦσιν, αἱ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς" 
μὴ Φύσαντας δὲ, δεινὰ περιμένει. ταῦτα πάντα, ἔφη, 
ὦ φίλε Σώκρατες, τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα λεγόμενα 

- ΄ Ἷ 

ἀρετῆς πέρι καὶ κακίας, ὡς ἄνϑρωποι καὶ ϑεοὶ περὶ 
32 ᾿ “« , 

αὐτὰ ἔχουσι τιμῆς, τί οἰόμεϑα ἀκουούσας νέων ψυ- 
οἷ΄᾿ [4] 9 “- ) χὰς ποιεῖν, οσοῖ εὐφυεῖς, καὶ ἱκανοὶ ἐπὶ πάντα τὸ 

« ᾿ 3 

λεγόμενα ὠσπερ ἐπιπτόμενοι, συλλογίσασϑαι ἐξ αὖ-. 
- - ΡλῚ 23 «Ὁ 

τῶν ποῖός τις ἂν ὧν, καὶ πῆ πορευϑεὶς, τὸν βίον ὡς 
͵ ' ᾿ , ) -ο ᾿ 

ἄριστα διέλϑοι; λόγοι γὰρ ἂν ἐκ τῶν εἰκότων πρὸς 
αὑτὸν, κατὰ Πίνδαρον, ἐκεῖνο, τὸ, Πότερον δίκας 

τεῖχος ὕψιον, ἢ σκολιᾶς ἀπάτας, ἀναβάς, καὶ ἐμαυ- 

τὸν οὕτω περιφράξας διαβιῶ; Τὰ μὲν γὰρ λεγόμε- 
γα, δικαίῳ μὲν ὄντι μοὶ, ἐὰν καὶ μὴ δοκῶ, ὄφελος 
φασὶν οὐδὲν εἶναι, πόνους δὲ καὶ ζημίας φανεράς. 
χὺ 7 ὃ ̓ ὃ "Ὁ ἣ Υ͂ Γ 

ἀθίκῳ δὲ, δοξαν δικοιοσυνῆης παρεσκευαχσμένῳ, ὲε- 
᾿ τ΄ 2 ο 2 - 

σπέσιος βίος λέγεται. οὐκοῦν ἐπειδὴ τὸ δοκεῖν, ὡς 

δηλοῦσί μοι οἱ σοφοὶ, καὶ τὰν ἀλήϑειαν βιᾶται, καὶ 
Φ 2 Ὁ ; ε 

κύριον εὐδαιμονίας. ἐπὶ τοῦτο δὴ τρεπτέον ὅλως; 
πρόϑυρα μὲν καὶ σχῆμα κύκλῳ περὶ ἐμαυτὸν σκια- 

5) -»οΣ᾿3)ᾷἅν ἔμ 

γραφίαν ἀρετῆς περιγραπτέον, τὴν δὲ τοῦ σοφωτά- 
του ᾿Ἰρχιλόχου ἀλώπεκα ἕλκτέον ἐξόπισϑεν κερδα- 

Ν Ι 3 4 '. ΄ Ἁ 32. εΚ 

λέαν καὶ ποικίλην. ἀλλὰ γὰρ, φήσει τὶς, οὐ ῥάδιον 
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ἀεὶ λανϑάνειν κακὸν ὄντα. Οὐδὲ γὰρ ἄλλο οὐδὲν 
εὐπετὲς, φήσομεν, τῶν μεγάλων ἀλλ᾽ ὅμως, εἰ μὲλ- 
λομεν εὐδαιμονήσειν, ταύτῃ ἱτέον, ὡς τὰ ἴχνη τῶν 
λόγων φέρει. ἐπὶ γὰρ τὸ λανϑάνειν, ξυνομοσίας τε 
καὶ ἑταιρείας συνάξομεν. εἰσέ τε πειϑοῦς διδάσκα- 
λοι, συφέαν δημηγορικὴν τε καὶ δικανικὴν διδόντες" 
ἐξ ὧν τιὶ μὲν πείσομεν, τὰ δὲ βιασόμεϑα, ὡς πλεο- 

γεχτοῦντες δίκην μὴ διδόναι. ᾿Δλλὰ δὴ ϑεοὺς οὔτε 
λανϑάνειν οὔτε βιάσασϑαι δυνατόν. Οὐκοῦν εἰ μὲν 
μὴ εἰσιν, ἢ μηδὲν αὐτοῖς τῶν ἀνϑρωπίνων μέλει, καὶ 
ἡμῖν οὐ μελητέον τοῦ λανϑάνειν" εἰ δὲ εἰσί τε καὶ 
ἐπιμελοῦνται, οὐκ ἀλλοϑέν τοῦ αὐτοὺς ἴσμεν ἢ ἀκη- 
κόαμεν, ἢ ἔκ τε τῶν λόγων καὶ τῶν γενεαλογησάν- 

τῶν ποιητῶν. οὗ δὲ αὐτοὶ οὗτοι λέγουσιν ὡς εἰσὶν 

οἷοι ϑυσίαις τε καὶ εὐχωλαῖς ἀγανῇσι. καὶ ἀναϑήμα- 
σι παράγεσϑαι ἀναπειϑόμενοι. οἷς ἢ ἀμφότερα ἢ 

οὐδέτερα πειστέον. εἰ δ᾽ οὖν πειστέον, ἀδικητέον, 
καὶ ϑυτέον ἀπὸ; τῶν ἀδικημάτων. δίκαιοι μὲν γὰρ 
ὕντες, ἀζήμιοι ὑπὸ ϑεῶν ἐσόμεϑα, τὰ δ᾽ ἐξ ἀδικίας 

κόρδηὴ ἀπωοόμεϑα" ἄδικοι δὲ, κερδανοῦμέν τε, καὶ 
λισσόμενοι, ὑπερβαίνοντες καὶ ἁμαρτάνοντες, πεΐ- 
ϑοντες αὐτοὺς, ἀζή ξήμιοι ἀπαλλάξομεν. ἀλλὰ γὰρ ἐν 

ἄδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν ἐνϑάδε ἀδικήσωμεν, ἢ 
αὐτοὶ ἢ 1 παῖδες παίδων». ἀλλ, ὦ φίλε, φήσει λογιζό- 
μένος, αἷ τελεταὶ αὖ μέγα λένε, καὶ οὗ λύσιοι 

ϑεοὶ, ὡς αἵ Μέχιρερα πόλεις λέγουσι, καὶ οἵ ϑεῶν 

παῖδες ποιηταὶ καὶ προφῆται τῶν ϑεῶν γενόμενοι" 
οἵ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν μηνύουσιν. κατὰ τίνα οὖν ἔτι 
λόγον, δικαιοσύνην ἂν πρὸ μεγίστης ἀδικίας αἱροί- 
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39. ἈΝ οι 24 9 95 Π , γ΄ 

μεϑ' ἂν; ἣν ἐὰν μετ εὐσχημοσύνης κιβδήλου κτησώ- 
μεϑα, καὶ παρὰ ϑεοῖὶς καὶ ταδᾶ ἀνϑρώποις πρᾶξο- 

μὲν κατὰ γοῦν, ζῶντές τε καὶ τελευτήσαντες, ὡς ὃ 

τῶν πολλῶν τε καὶ ἄκρων λεγόμενος λόγος. ἐκ δὴ 
πάντων τῶν εἰρημένων, τίς «μηχανὴ, ὠ “Σώκρατες, δι- 
καιοσύνη» τιμᾷν ἐθέλειν, ᾧ τὶς δύναμις ὗ ὑπάρχει τύ- 
χης, ἢ χρημάτων, ἢ σώματος, ἢ γένους, ἀλλὰ μὴ γε- 

λᾷν ἐπαινουμένης ἀκούοντα; ὡς δὴ τοι εἴ τις ἔγον 
»ὉΣὉ» ᾿ 9 [ ει 3 

ψευδῆ μὲν ἀποφῆναι ἃ εἰρήκαμεν, ἱκανῶς δ᾽ ἔγνο- 
κεν ὅτι ἄριστον δικαιοσύνη, πολλὴν ποὺ συγγνώμην 
ΘᾺ ἈΝ 2 9 γω Ὁ 9 ον 9.493 Ξ « 
ξγει καὶ οὐκ ὀργίζεται τοῖς ἀδέκοις " ἀλλ᾽ οἶδεν ὅτι 

4 27 ᾽ Υ̓ ’ ᾿ ὃ ΄“ ΡλῚ 

σιλὴν εἴ τις ϑείχ φύσει δυσχεραίνων τὸ ἀδικεῖν, ἢ 
ἐπιστήμην λαβὼν, ἀπέχεται αὐτοῦ, τῶν γε ἄλλων 

9 Ν δ χὰ ᾽ 5η»3 ε δ, ΩΝ ΄ ὡχ Υ͂ 
οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος" ἀλλ ὑπὸ ἀνανδρίας, 1) γήρως, 
2! 2! 9 Π ᾽ “ὖν 5 Ὁ 5 

ἢ τινος ἄλλης ἀσϑενείοας, ψέγειν τὸ ἀδικεῖν, ᾿ἀδυνα- 
»-οἝ2οΟ᾽ 3 . ᾿ »οὄ΄ -- "Ὁ 

τῶν αὐτὸ δρᾷν. ὡς δὲ, δῆλον. ὃ γὰρ πρῶτος τῶν 
τοιούτων εἰς δύναμιν ἐλϑὼν, πρῶτος ἀδιρδ, χαϑό- 

σο» ἂν οἱόστ᾽ ῇ. καὶ τούτων ἁπάντων οὐδὲν ἄλλο 

αἴτιον ἢ ἐκεῖνο, εν. σξρ ἅπας. ὃ λόγος οὗτος ὧρ- 

μησε: καὶ τῷδε καὶ ἐμοὶ πρός σε, ὦ “Σώκρατες, εἰσεεῖν»" 
ὅτι, ὦ ϑαυμάσιε, πάντων» ὑμῶν, ὅσοι ἐπαινέ ται φὰ- 
τὲ δικαιοσύνης εἶναι, ἀπὸ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἡρώων ἂἀρ- 
ξάμεγοι, ὅσων λόγοι λελειμμένοι μέχρι τῶν νῦν ἂν- 

, 9 

ϑρώπων, οὐδεὶς πώποτε ἔψεξεν ἀδικέαν, οὐδ᾽ ἐπῇή- 
γεῦσς δικαιοσύνην, ἄλλως ἢ δόξας τὸ καὶ τιμὰς χκοὶ 

᾽ ι . 9 Ἢ 

δωρεὰς τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν γιγνομένας" αὐτὸ δ᾽ ἑχκάτε- 
ρον, τῇ αὑτοῦ δυνάμει ἐν τῇ τοῦ ἔχοντος ψυχῇ ἐνὸν», 

Χ ᾿ Υ Ἃ 59 , 3 Ἃ ’ 

καὶ λανϑάνον ϑεοὺς τε καὶ ἀνϑρώπους, οὐδεὶς πώ- 
ἽἼ υ» Π Ἅ) 3. ᾧ 54, ᾿ 2 τον ᾿ 

ποις οὔτ᾽ ἐν ποιήσεν οὔτ᾽ ἐν ἐδίοις λόγοις ἐπεξῆλθεν 
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ἱκανῶς τῷ λόγῳ: ὡς τὸ μὲν," μέγιστον κακῶν ὅσα 

ἴσχει ψυχὴ ἐν αὑτῇ" δ νν βαόγη δὲ, μέγιστον ἐγα- 

ϑόν. εἰ γὰρ οὕτως ἐλέγετο ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ πάντων 
ὑμῶν, καὶ ἐκ νέων ἡμᾶς ἐπείϑετε, οὐκ ἂν ἀλλήλο υς 

ἐφυλάττομεν μὴ ἀδικεῖν. ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ ἣν ἕχα- 

στος ἄριστος φύλαξ, δεδιὼς μὴ, ἀδικῶν, τῷ μεγίστῳ 

κακῷ ξυνοικοίη. ταῦτα, ὦ «Σώκρατες, ἴσως δὲ καὶ 

ἔτει τούτων πλείω, Θρασὑμαχός τε καὶ ἄλλος που 

τὶς, ὑπὲρ δικαιοσύνης τε καὶ ἀδικέας λέγοιεν ἂν, με- 

ταστρέφοντες αὐτοῖν τὴν δύγαμιν φορτικῶς, ὡς γέ 
“- ΒῚ »] . . τ Γ ᾿ κῚ [2 

μου δοκεῖ. ἀλλ᾽ ἐγὼ (οὐδὲν γάρ σε δέομαι ἀποκρύ- 
πτεσϑαι)ὴ σοῦ ἐπιϑυμῶν ἀκοῦσαι τἀναντία, ὡς δὺ- 
γαμαι μάλιστα κατατείνας λέγω. μὴ οὖν ἡμῖν μόνον 

ἐνδείξῃ τῷ λόγῳ ὅτι δικαιοσύνη ἀδικίας κρείττων, 
9.4 , ὉὩ ’ 3» Ὅ, γῳ Ε] ες 

ἀλλὰ τὲ ποιοῦσα ἑκατέρα τὸν ἔχοντα;, αὐτὴ δι αὖὗ- 
᾿ ς Π « « Υ 2 Υ 2 ι . ω 

τὴν, ἡ μὲν, κακὸν, ἡ δὲ, ἀγαϑὸν ἐστι. τὰς δὲ δόξας 

ἀφαΐρει, ὥσπερ Γλαύκων διεκελεύσατο. εἰ γὰρ μὴ 
ἀφαιρήσεις ἑκατέρωϑεν τὰς ψευδεῖς, τὰς δὲ ἀληϑ εἷς 

μῚ Π ὕ »ΞοΖ.» 

προσϑήσεις, οὐ τὸ δίκαιον φήσομεν ἐπαινεῖν σε, ἀλ- 
᾽ " -. 3φ»"ν ΞΞ ᾿ . ι ᾽ λὰ τὸ δοκεῖν" οὐδὲ τὸ ἄδικον εἶναι ψέγειν, ἀλλὰ τὸ 

»Σ“ἥ Ἃ Π 3] 3 ;, 

δοχεῖν" καὶ παρακελεύεσθαι, ἀδικον ὄντα λανϑά- 
"»"Ὃἦ΄᾿ [7 ν᾿ 

γ»ειγν" καὶ ὁμολογεῖν Θρασυμάχῳ, ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, 
«Ψ ᾽ »τΨΌὋ᾽ τ 

ἀλλότριον ἀγαϑὸν, ΤΡ γεν τοῦ κρείττονος" τὸ δὲ 
ἄδικον, αὑτῷ μὲν ξυμφέρον : καὶ λυσιτελοῦν, τῷ δὲ 
ἥττονγε ἀξύμφορον». ἐπειδὴ οὖν ὡμολόγησας τῶν με- 

γίστων ἀγαθῶν εἶναι δικαιοσύνην, ἃ τῶν τε ἀπο- 
ΝΣ 32 ὦ -. “-“᾽ ᾿ 

βαυνόντων ἀπ αὐτῶν ἕγεκα ἄξια κεκτῆσθαι, πολὺ 
"»"»Ὅ 9 -»Ρ᾽᾿ τ «- 

δὲ μᾶλλον αὐτὰ αὑτῶν" οἷον δρᾷν, ἀκούειν, φρο- 
“ « ἐ ἘΣ ν᾿ ν δ, " ΕῚ , " ξ 

νεῖν, καὶ ὑγιαίνειν δὴ, καὶ ὅσα ἄλλα ἀγαϑὰ χόνιμες 
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τῇ αὑτῶν φύσει ἀλλ᾿ οὐ δόξῃ ἐστὶ, τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ 
ἐπαίνεσον δικαιοσύνης, ὃ αὐτὴ δ αὑτὴν τὸν ἔχοντα 
ὀνένησι" κιὶ ἀδικίαν, ὃ βλάπτει. μισϑοὺς δὲ καὶ 
δόξας πάρες ἄλλοις ἐπαινεῖν. ὡς ἐγὼ τῶν μὲν ἄλλων 

ἀνασχοίμην ἂν οὕτως ἐπαινούντων δικαιοσύνην, καὶ 
ψεγόντων ἀδικίαν, δόξας τὲ περὶ αὐτῶν καὶ μισϑοὺς 

ἐγκωμιαζόντων καὶ λοιδορούντων" σοῦ δὲ οὐκ ἄν" 
(εἰ μὴ σὺ κελεύεις) διότι πάντα τὸν βίον οὐδὲν ἄλλο 
σκοπῶν διελήλυϑας ἢ τοῦτο. μὴ οὖν ἡμῖν ἐνδείξῃ 
μόνον τῷ λόγῳ, ὅτε δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον" 

ἀλλὰ τί ποιοῦσα ἑκατέρα, τὸν ἔχοντα, αὐτὴ δ αὗ- 
τὴν, ἐάν τε λανϑάνῃ ἐάν τὲ μὴ ϑεοὺς τε καὶ ἀνϑρώ- 

πους, ἢ μὲν, ἀγαϑὸν, ἡ δὲ, κακόν ἐστι. Καὶ ἐγὼ ἀ- 

κούσυς, αἰεὶ μὲν δὴ τὴν φύσιν τοῦ τε Γλαύκωνος 
ποιὸ τοῦ “Αδειμάντου ἡ ἡγάμην, ἀτὰρ οὖν καὶ ἐν» πά- 
γυ γε ἤσϑην, καὶ εἶπον, Οὐ κακῶς εἰς ὑμᾶς, ὦ παῖ- 

δὲς ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς, τὴν ἀρχὴν τῶν ἐλεγείων 
ἐποίησεν ὃ Γλαύκωνος ἐραστὴς, εὐδοκεμήσαντας πε- 
ρὲ τὴν Μεγαροὶ μάχην" εἰπὼν, Παῖδες “φίστωνος, 

κλεινοῦ ϑεῖον γέ ἕνος ἀνδρός. τοῦτό μοι, ὦ φίλοι, εὖ 

δοκεῖ ἔχειν. πᾶνν γὰρ ϑεῖον πεπόνϑατε. εἰ μὴ πέ- 
πεισϑε, ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον εἶναι, οὕτω 
δυνάμενοι εἰπεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ. δοκεῖτε δὴ μοι ὡς ἀ- 

ληϑῶς οὐ πεπεῖσθαι. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ ἄλλου 
τοῦ ὑμετέρου τρόπου. ἐπεὶ κατά γε αὐτοὺς τοὺς λό- 
γους, ἠπίστουν ἂν ὑμῖν" ὅσῳ δὲ μῶλλον πιστεύω, 

τοσούτῳ μᾶλλον ἀπορῶ ὅδ, τι χρήσωμαι. οὔτε γὰρ 

ὅπως βοηθῶ ἐ ἔχω" ( δυχῶ γάρ μοι ἀδύνατος εἶναι" 
σημεῖον δὲ μοι, ὅτι ἃ πρὸς Θρασύμαχον λέγων, ὥμην 
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ἀποφαΐένειν ὡς ἄμεινον δικαιοσύνη ἀδικίας, οὐκ ἀπε- 
δέξασϑέ μουὶ οὔτ᾽ αὖ ὅπως μὴ βοηϑήσω ἔχω. δὲέ- 
δοικὰ γὰρ μὴ οὐδ᾽ ὅσιον ἢ, παραγενόμεν ον δικαιο- 
σύνῃ κακηγορουμένῃ, ἀπαγορεύειν, καὶ μὴ β βοηϑεῖν, 
ἔτι ἐμπνέοντα, καὶ δυνάμενον φϑέγγεσϑιαι. κοάτι- 
στον οὖν οὕτως ὅπως δύναμαι ἐ ἐπικουρεῖν αὐτῆ. Ὅ, 
τε οὖν Γλαύκων καὶ οἱ ἄλλοι ἐδίοῤῥὰ παντὶ τρόπῳ 
βοηϑῆσαι, καὶ μὴ ἀνεῖναν τὸν λόγον, ἀλλιὰ διερευ- 
»νήσασϑαι τί τ᾽ ἐστὶν ἑκάτερον, καὶ περὶ τῆς ὠφελείας 
αὐτοῖν τἀληϑὲς ποτέρως ἔχει. εἶπον οὖν ὅπερ ἐμοὶ 

ἔδοξεν, ὅτι τὸ ζήτημα ᾧ ἐπιχειροῦμεν, οὐ φαῦλον, 
ἀλλ᾽ ὀξὺ βλέποντος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται. Ἐπειδὴ οὖν 
ἡμεῖς οὐ δεινοὶ, δοκεῖ μοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τοιαύτην ποι- 
ἡσασϑαι ζήτησιν αὐτοῦ, οἵαν περ ἂν εἰ προσέταξέ 
τις γράμματα σμικρὰ πόῤῥωθεν ἀναγνῶναι μὴ πάνυ 
ὀξὺ βλέπουσιν" ἔπειτα τὶς ἐνενόησεν ὅτι τὰ αὐτὰ 

γράμματα ἔστι που καὶ ἄλλοϑε μείζω τε καὶ ἐν μεί- 
ζονι, ἕρμαιον ἂν ἐφάνη, οἶμαι, ἐκεῖνα πρῶτον ἄνα- 
γρόντας, οὕτως ἐπισκοπεῖν τὰ ἐλάττω, εἰ τὰ αὐτὰ 

ὄντα τυγχάνει. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ “ἡδείμαντος. 
ἀλλὰ τί τοιοῦτον, ὦ “Σώκρατες, ἐν τῇ περὶ τὸ δίκαιον 

ζητήσει καϑορᾷς; ᾿Εγὼ σοι, ἔφην, ἐρῶ. Δικαιοσὺ- 

γη, φαμὲν, ἔστι μὲν ἀνδρὸς ἑνὸς, ἔστι δέ που καὶ ὅ- 
λης πόλεως; Πάνυ γε, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν μεῖζον πό- 

λις ἑνὸς ἀνδρός; Μεῖζον, ἔφη. Ἴσως τοίνυν πλείων 
ἂν δικαιοσύνη. ἐν τῷ μείζονι ἐνείη, καὶ ἑζων κατα- 
μαϑεῖν. εἰ οὖν βούλεσϑε, πρῶτον ἐν τιχῖς πόλεσυ 
ζητήσομεν ποῖόν τι ἐστὶν, ἔπειτα οὕτως ἐπισκεψόμε- 
ϑὰα καὶ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ, τὴν τοῦ μείζονος ὁμοιότητα 
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ἐν τῇ τοῦ ἐλάττονος ἰδέᾳ ἐπισκοποῦντες. ᾿4λλά μοι 
δοκεῖς, ἔφη, καλῶς λέγειν. “ρ᾽ οὗν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἶ 
γιγνομένην πόλιν ϑεασαίμεϑα λόγῳ, καὶ τὴν δικαι- 
οσύγην αὐτῆς ἴδοιμεν ἂν γιγνομένην καὶ τὴν ἀδικί- 
αν»; Τιχ ἂν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν γινομένου αὐτοῦ 

ἐλπὶς, εὐπετέστερον ἰδεῖν ὃ ζητοῦμεν, ; Πολὺ 7ε: 
Ζ]οκεὶ οὖν χοῆναι ἐπιχειρῆσαι περαίνειν. οἶμαι μὲν 
γὰρ οὐκ ὀλέγον ἔργον αὐτὸ εἶναι. σκοπεῖτε οὐν: 

ἌἜἜσκεπται, ἔφη ὃ Αδείμαντος" ἀλλὰ μὴ ἄλλως ποί- 
ὃϑν Τίγνεται τοίγυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πόλις, ὡς ἐγῴμαι, 
ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ 

πολλῶν ἐνδεὴς. ἢ τὶν οἴει ἀρχὴν ἄλλην, πόλιν οἷ- 
κίζειν; Οὐδεμίαν, ἢ δ᾽ ὅς. Οὕτω δὴ ἄρα παρα- 
λαμβάνων ἄλλος ἄλλον ἐπὶ ἄλλου, τὸν δ᾽ ἐπὶ ἄλλου 
χορείᾳ, πολλῶν δεόμενοι, πολλοὺς εἰς μέαν οἴκησιν 
ἀγείραντες κοιγωγοὺς τε καὺ βοηϑοὺς, ταύτῃ τῇ ξυν- 
οἰκέᾳ ἐθέμεϑα πόλιν ὃ ὄνομα. ἢ γάρ; Πάνυ μὲν οὖν. 
μεταδίδωσι δὴ ἄλλος ἄλλῳ, εἴ, τι μεταδίδωσιν, ἢ με- 
ταλαμβάνει, οἰόμενος αὐτῷ ἐμειθν εἶναι. Πάνυ ὰ 

Ἶϑι δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τῷ λόγῳ ἐξ ἀρχῆς ποιῶμεν πό- 
λιν. ποιήσει δὲ αὐτὴν, ὡς ἔοικεν, ῇ ἡμετέρα χρεία. 
Πῶς δ᾽ οὔ; “Δλλὰ μὴν πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν 
χρειῶν, ἢ τῆς τροφῆς παρασκευὴ, τοῦ εἶναξ τι καὶ 
ζῆν ἕνεκα. “Παντάπασϊ 72. “ευτέρα δὴ, οἰκή- 
σεως" τρίτη, ἐσϑῆτος καὶ τῶν τοιούτων. Ἔστι ταῦ- 

τα. Φέρε δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πῶς ἡ πόλις ἀρκὲ σει ἐπὶ 

τοσαύτην παρασκευὴν; ἄλλοϑι γεωργὸς μὲν, εἷς" ὃ 
δὲ, οἰκοδόμος" ἄλλος δέ τις, ὑφάντης; ἢ καὶ σκυ- 

τοτόμον αὐτόσε προσϑήσομεν, ἢ τιν ἄλλον τῶν πὲ- 
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9 κ»᾽ 

οἱ τὸ σῶμα ϑεραπευτήν; . Πάνυ 7ε. Εἴη ἂν ἣ 

γε ἀναγκαιοτάτη πόλις ἐκ τεττάρων ἢ πὲντε ἀνδρῶν. 

Φαίνεται. Τὶ δὴ οὖν; ἕκαστον τούτων δεῖ τὸ αὖ- 

τοῦ ἔργον ἅπασι κοινὸν κατατιϑέναι; οἷον, τὸν 
γεωργὸν, ἕγα ὄντα, παρασκευάξειν σιτία τέτταρσι, 

καὶ ἑετραθηιά ἄσιον χρόνον τε καὶ πόνον ἀναλίσκειν 
ἐπὶ σίτου παρασκευῇ, καὶ ἄλλοις κοινωνεῖν; ἢ) ἀ- 
μελήσαντα, ἑαυτῷ μόνῳ τέταρτον μέρος ποιεῖν τοὗ- 
του τοῦ σιτίου, ἕν τετάρτῳ μέρει τοῦ χρόνου; τὰ 
δὲ τρία, τὸ μὲν, ἐπὶ τῇ τῆς οἰκίας παρασκεμῇ δια- 

"ὦ δὲ « τ δὲ «ες ὃ Γ Ἃ 

τρίβειν, τὸ δὲ, ἱματίου, τὸ ὃε, ὑποδημάτων; καὶ 

μὴ, ἄλλοις χοινωνοῦντα, πράγματα ἔχειν, ἀλλ᾽ αὖ- 
᾿ 3 ς ᾿ Ἁ ᾿ - ῃ ἢ Φ3 , 

τὸν δι αὑτὸν τὰ αὑτοῦ πράττειν; Καὶ ὃ ἀδεΐμαν- 
2 2 “Ὁ. »» εἼ [{] ςἤ 2. 

τος ἔφη, “4λλ ἴσως, ὦ Σώκρατες, οὕτω ῥᾳδιον ἢ 

᾿κείνως. Οὐδὲ, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, μὲ ΖΔ ἄτοπον. ἐννοῶ 

γὰρ καὶ αὐτὸς εἰπόντος σοῦ ὅτι πρῶτον μὲν φύεται 
3 ἡ “ - 

ἕχχαστος οὐ πάνυ ὅμοιος ἑκάστῳ, ἀλλὰ διαφέρων 

τὴν φύσιν, ἄλλος ἐπὶ ἄλλου ἔργου πράξει. ἡ οὐ 

δοκεῖ σοι; Ἔμοιγε. Τί δέ; πότερον κάλλιον πράτ- 
,᾽ ΓῚ τοι ἂν τις, εἷς ὧν, πολλιὶς τέχνας ἐργαζόμενος, ἢ 

- ’ τ 
ὅταν μίαν εἷς; Ὅταν, ἡ δ᾽ ὃς, εἷς μέκγ. ᾿Αλλὰ μὴν, 
οἶμαι, καὶ τοῦτο δῆλον, ὡς ἐάν τις τινὸς παρῇ ἕρ- 

γου καιρὸν, διόλλυται. 4]ἢλον γάρ. Οὗ γὰρ, οἵ- 
μαι, ἐθέλει τὸ πραττόμενον τὴν τοῦ πράττοντος 

ν᾽ ᾿ Ξ 2 2 3 Π οἰ ῷ ει: - 

σχολὴν περιμένειν ἀλλ ἀνάγκη τὸν πράττοντα τῷ 

σιραττομένῳ ἐπακολουθεῖν, μὴ ἐν παρέργου μέρει. πα βάρκα σον. ΠΗ ΕΝ ὧν ΠΡΡΊΘΡΊΨΘΡΗΙ 
“νάγλη. Ἔκ δὴ τούτων, πλείον τε ἕκαστα γέγνεται, 

Ἃ ͵ ἐν: εὐὖ ο ἐξ α “᾿ ᾿ 
χαὶ κάλλιον καὶ ῥᾷον, ὅταν εἰς ἕν, ἢ κατὰ φύσιν 

Ἁ 2 -« Α ΄ ΄“- 77. ΤῊΝ , 

καὶ ἐν καιρῷ, σχολὴν τῶν ἀλλὼων ἄγων, πράττῃ. 



62 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ἄνε.Ρ».57.Χ.4ἅ. 
»“Ψ 

Παντάπασι μὲν οὖν. Πλειόνων δὴ, ὦ ̓ Αδείμαντε, 
δεῖ πολιτῶν ἢ τεττάρων, ἐπὶ τιὶς παρασκευὸς, ὧν 
ἐλε: Κ6 15}. ὁ γὰρ γεωργὸς, ὡς ἔοικεν, οὐκ αὐτὸς 

σιοιήσεταν ἑαυτῷ τὸ ἄροτρον, εἶ μέλλοι κάλλιο» εἰ- 
αν" οὐδὲ σμινύην, οὐδὲ τἄλλα ὄργανα ὅσα περὶ 
γεωργίαν. οὐδ᾽ αὖ ὁ οἰκοδόμος" πολλῶν δὲ καὶ 
τούτῳ δεῖ. ὡσαύτως δὲ ὁ ὑφάντης τε καὶ ὃ σκυτο- 

τόμος. ἢ) οὔ; ληϑῆ. Τύκτονες δὲ καὶ χαλχεῖς, καὶ 
τοιοῦτοί τινὲς πολλοὺ δημιουργοὶ, κοινωνοὶ ἡμῖν 

τοῦ πολιχνίου γιγνόμενοι “συχνὸν αὐτὸ ποιοῦσι, 
Πάνυ μὲν οὖν. ᾿Αλλ οὐκ ἂν πω πάνυ γε μέγα τι 
εἴη, εἰ αὐτοῖς βουκόλους τε καὶ ποιμένας τοὺς τε 
ἄλλους νομέας προσϑεῖμεν" ἵνα οἵ τε γεωργοὶ ἐπὲ 
τὸ ἀροῦν ἔχοιεν βυῦς, οἵ τε οἰκοδόμοι, πρὸς τὰς 

ἀγωγεὶς μετὰ τῶν γεωργῶν χρῆσϑαι ὑποζυγίοις " ὑ- 
φάνται δὲ καὶ σκυτοτόμοι, δέρμασέ τε καὶ ἐρίοις. 
Οὐδὲ 78» ἢ δ᾽ ὃς, σμικρὰ πόλις ἂν εἴη, ἔχουσα σάνε 
τὰ ταῦτα. ᾿Αλλὰ μὴν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, κατοικέσαι γὲ αὖ-΄. 

τὴν τὴν πόλιν εἰς τοιοῦτον τόπον οὗ ἐπεισαγωγέμων 
μὴ δεήσεται, σχεδόν τι ἀδύνατον. ᾿Αδύνατον γάρ. 
Προσδεήσει ἄρα ἔτι καὶ ἄλλων, οἵ ἐξ ἄλλης πόλεως 

αὐτῇ κἀμα δ αν ον ὧν δεῖται. “μήσει. Καὶ μὴν κε- 
γὸς ἂν εἴη ὃ διάκονος, μηδὲν ὁ ἄγων. ὧν ἐκεῖνοι δέον- 
παι παρ ὧν ἂν πριν: ὧν ἂν αὐτοῖς χφεία. κε- 
'γὸς ἀπεισιν. ἢ γάρ; 4]οκεῖ μοι. Ζίεϊ γον τιὰ οἶκοι 
'κὴ μόνον ἴ, ποιεῖν ἱκανὰ, ἀλλὰ καὶ οἷα καὶ 

ὅσα ἐκείνοις ὧν ἂν δέωνται. Ζίεὶ γάρ. Μλειόνων δὴ 
γεωργῶν τε καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν δεῖ ἡμῖν τῇ 

πόλει. λειόνων γάρ. αὶ δὴ καὶ τῶν ἄλμέων δὲ- 
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ακόγων που, τῶν τε εἰσαξόντων. καὶ ἐξαξόντων ἕκα- 
στα. οὗτοι δὲ εἰσιν ἔμποροι. ἡ γάρ; Ναί, Καὶ 
ἐμπόρων δὴ δεησόμεϑα. Πάνυ γε. Καὶ ἐὰν μὲν γε 
κατὰ ϑάλατταν ἡ ἐμπορία γίγνηται, συχνῶν καὶ ἄλ- 
λων προσδεήσεται τῶν ἐπιστημόνων τῆς περὶ τὴν 
ϑάλαυσαν ἐργασίας. Συχνῶν μέντοι. Τί δὲ δὴ ἐν 
αὐτῇ τῇ πόλει; πῶς ἀλλήλοις “μεταδώσουσιν ὧν ἂν 
ἕκαστοι ἐργάζωνται; ὧν δὴ ἕνεκα καὶ κοινωνίαν 

ποιησάμενοι πόλιν ὠκίσαμεν; 4λον δὴ, ἦ δ᾽ ὃς, 
ὅτι πωλοῦντες καὶ ὠνούμενοι. ᾿ἡγορὰ δὴ ἡμῖν καὶ 
γόμισμα ξύμβολον τῆς ἀλλαγῆς ἕνεκα γενήσεται ἐᾷ 
τούτου. Πάνυ μὲν οὖν. Ἂν οὖν γομίσας ὃ γεωργὸς 

εἰς τὴν ἀγορὰν τὲ ὧν ποιεῖ, ἢ τις ἄλλος τῶν δημι- 

ουργῶν μὴ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἥκῃ τοῖς δεομὲ- 
ψοις τὰ παρ αὐτοῦ ἀλλάξασθαι, ἀργήσει τῆς αὑτοῦ 
δημιουργίας, καϑήμενος ἐν ἀγορᾷ; Οὐδαμῶς, ἢ 
δ᾽ ὅς. ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ, τοῦτο ὁρῶντες, ἑαυτοὺς ἐπὶ 

τὴν διακονίαν τάττουσι ταὑτην" ἐν μὲν ταῖς ὀρϑῶς 
οἰκουμέναις πόλεσι, σχεδόν τι οἵ ἀσϑενέστατοι τὰ 

'σώματα, καὶ ἀχρεῖον ἄλλο ἔργον πράττειν. αὐτοῦ 
γὰρ δεῖ μένοντας αὐτοὺς περὶ τὴν ἀγορὰν, τὰ μὲν 
ἀντ᾽ ἀργυρίου ἀλλάξ ξασϑαι τοὶς τὶ δευμένοις ἀποδό- 
σϑαι" τοῖς δὲ ἀντὶ αὖ ἀργυρίου διαλάττειν ὅσου τὺ 
δέονται πρίασϑαι. Αὕτη ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἢ χρεία, 
καπήλων ἡμῖν 7ένεσιν ἐμποιεῖ τῇ πόλει. ἢ οὐ κα- 

πήλους καλοῦμεν τοὺς πρὸς ὠνὴν τε καὶ πρᾶσιν δι- 
αἀκονοῦντας, ἱδρυμένους ἐν ἀγορᾷ; τοὺς δὲ πλανή- 
τὰς ἐπὶ τὰς πόλεις, ἐμπόρους; Πάνυ μὲν οὖν. Ἔτι 

δή τινες, ὡς ἐγῷῴμαι, εἰσὶ καὶ ἄλλοι διάκογοι, οἱ ἂν 
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τὰ μὲν τῆς διανοίας μὴ πάνυ ἀξιοκοινώγητοι ὦσι, 
τὴν δὲ τοῦ σώματος ἰσχὺν, ἱκανὴν ἐπὲὶ τοὺς πόνους 

ἔχωσιν" οἵ δὴ πωλοῦντες τὴν τῆς ἰσχύος χφείαν, τὴν 
τιμὴν-ταὑτην μισϑὸν καλοῦντες, κέκληνται, ὡς ἐγῷ- 

μαι, μισϑαποί; ἢ γάρ; Πάνυ μὲν οὖν. πλήρωμα 

δὴ πόλεως εἰσὶν, ὡς ἔοικε, καὶ μισϑω τοὶ. “1οκεὶ 

μοι. αὐ οὖν, ὦ “Αδείμαντε, ἤδη ἡ ἡμῖν ηὔξηται ἥ 
πόλις, ὥστ᾽ εἶναι τελέα; Ἴσως. Ποῦ οὖν ἂν ποτε 

ἐν αὐτῇ εἴη ἤ, τε δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀδικία; καὶ τί- 
γι ἅμα ἐγγενομένη ὧν ἐσκέμμεϑα; ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη, 
οὐκ ἐνγοῶ, ῶ Σώκρατες" εἰ μή που ἐν αὐτῶν ̓ τοὺ- 

τῶν χρείᾳ τινὶ τὴ πρὸς ἀλλήλους. “4λλ ἴσως, ἢν δ᾽ 

ἐγὼ, καλῶς λέγεις" καὶ σκεπτέον γε, καὶ οὐκ ἐπὰν 
κγητέογν. πρῶτον μὲν οὖν σκεψώμεϑα τίνα τρόπον 
διαιτήσονται οἵ οὕτω παρεσκευασμένοι. ἄλλό τι ἢ 
οἵτόν τὲ ποιοῦντες καὶ οἶνον, καὶ ἱμάτια καὶ ὗπο- 
δὴ Ἃ 5 ὃ ’ 3 γ' 9έ ἣν» Υ͂ 
ματα, καὶ οἰκοθομησάᾶμενοι οὐκίας, ὕὥὕξερους μὲν, 

ταπολλὰ γυμνοί τε καὶ ἀνυπόδητοι ἐργάσονται, τοῦ 
δὲ χειμῶνος, ἠμφιεσμένον τὸ καὶ ὑποδεδεμένοι ἵκα- 

-"ν ᾿ οῳ ο , 

γῶς; ϑρέψονται δὲ, ἐκ μὲν τῶ» κριϑῶν,. ἄλφιτα 
. ΕῚ ἐ Ὁ - 2] : : 

σκευαζόμενοι, ἐκ δὲ τῶν πυρῶν, ἄλευρα; τὰ μὲν 
᾿ ᾿ τ ᾿ 7 ἢ 

πέψαντες, τὰ δὲ μάξαντες; μάξας γενναίας καὶ ἀρ- 
ἘΝ ΗΝ ’ Ἷ ᾿ 2. μ τους ἐπὺ κάλαμόν τινα παραβαλλόμενον, ἢ φύλλα 

καϑαρὰ, κατακλινέντες ἐπὲὸ στιβάδων ᾿ἐστρωμένων 
2 3 3 

μίλακί τὲ καὶ μυῤῥίναις, εὐωχήσονται αὐτοί τε καὶ 
τὰ παιδία; ἐπιπίνοντες τοῦ οἴνου, ἐστεφανωμένοι 

Ἃ ς -» 3 Ἁ « Υ “ ΙΓ 2 Τ 

καὶ ὑμνοῦντες τοὺς ϑεοὺς, ἡδέως ξυνόντες ἀλλὴ- 
λοις; οὐ ὑπὲρ τὴν οὐσέαν ποιούμενοι τοὺς παΐδας, 

Ἁ Δ Ὁ ΄ 

εὐλαβούμενοι πενίαν, ἢ πόλεμον. Καὶ ὃ Γλαύκων» 
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ὑπολαβὼν, Ἄνευ ὄψου, ἔφη, ὡς ἔοικας, ποιεῖς 
τοὺς ἄνδρας ἑστιωμένους. ᾿4ληϑῆ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λέ- 
γεις. ἐπελαϑόμην ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας τε 
δηλονότι καὶ ἐλάας, καὶ τυρόν" καὶ βολβοὺς, καὶ 
λάχανα, οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψήσονται. καὶ 
τραγήματὰ που παραϑήσομεν αὐτοῖς, τῶν τὲ συ- 
κῶν καὶ ἐρεβίνϑων, καὶ κυάμων. καὶ μύρτα καὶ 
φηγοὺς σποδιοῖσι πρὸς τὸ πῦρ, μετρίως ὑποπένον- 
τὲς. καὶ οὕτω διάγοντες τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ μετὸὼ 
ὑγιείας, ὡς εἰκὸς, γηραιοὺ τελευτῶντες, ἄλλον τοι- 
οὔτον βίον τοὶς ἐκγόνοις παραδώσουσιν. Καὶ ὃς, 

Εἰ δὲ ὑῶν πόλιν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, κατεσκεύαζες, 
τί ἂν αὐτοὺς ἀλλο ἢ ταῦτα ἐχόρταζες; ᾿Αλλὰ πῶς 

χρὴ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Γλαύκων; “Ἅπερ νομίζεται, ἔφη. 
ἐπέ τὸ κλινῶν κατακεῖσθαι, οἶμαι, τοὺς μέλλοντας 
μὴ ταλαιπωρεῖσϑαι, καὶ ἀπὸ τραπεζῶν δειπνεῖν καὶ 
ὄψα, ἅπερ καὶ οἱ νῦν ἔχουσι, καὶ τραγήματα. Εἰἷ- 
8», ἦν δ᾽ ἐγώ; μανϑάνω. Οὐ πόλιν, ὡς ἔοικε, σκο- 

ποῦμεν μόνον ὕπως γίγνηται, ἀλλὰ καὶ τρυφῶσαν 
πόλιν. ἴσως οὖν οὐδὲ κακῶς ἔχει. σκοποῦντες γὰρ 
χαὶ τοιαύτην, τάχ᾽ ἂν κατέδοιμεν τὴν τε δικαιοσύ- 
»ὴν καὶ ἀδικέαν, ὅπη ποτὲ ταῖς πόλεσιν ἐμφύονται. 
ἡ μὲν οὖν ἀληϑινὴ πόλις δοκεῖ μοι: εἶναι ἢν διελη- 
λύϑαμεν, ὥσπερ ὑγιής τις. εἰ δ᾽ αὖ βούλεσϑε καὶ 

φλεγμαίνουσαν πόλιν ϑεωρήσωμεν, οὐδὲν ἄποκω- 
λύει. ταῦτα γὰρ δή τισιν, ὡς δοκεῖ, οὐκ ἑξαρκέ- 

σει. οὐδ᾽ αὐτὴ ἡ δίαιτα" ἀλλὰ κλίναι τε προρέν 

σονται, καὶ τράπεζαι, καὶ τἄλλα σκεύη" καὶ ὄψα 
δὴ, καὶ μύρα, καὶ ϑυμιάματα: καὶ ἑταῖραι, καὶ 

Ῥυλυ, Το Υ. Ἑ, 



Θῃ ῬΙΑΤΟΝΙΒ : ῬΟ δι προ 

[ ο τ ψ ἊΝ Α Ἃ πέμματα, " ἕκαστα τούτων παντοδαπά. καὶ δὴ καὶ 
τὶ τω 2 3 ι ΩΝ Γ 

ἃ τοπρῶτον ἐλέγομεν, οὐκέτι τὸ ἀναγκαῖα ϑετέον, 
οἰκίας τε καὶ ἱμάτια καὶ ὑποδήματα" ἀλλὰ τὴν τε 
ξωγραφίαν περητέον καὶ τὴν ποικιλέαν, καὶ χρυσὸν 
χαὶ ὀλέφαντα, καὶ πᾶντα τὰ τοιαῦτα Ἀπ τόρ». ἢ 

γάρ; 1γαΐ, ἔφη. Οὐκοῦν μεϊξονά τε αὖ τὴν. πόλιν 
δεῖ ποιεῖν; ἐκείγη γὰρ ἢ ὑγιεινὴ, οὐκέτι ἱκανή" 
Φ ὴ 2 5327 2» » Ἂ ΄ δι ΩΨ 

ἀλλ δὴ ὄγκου ἐμπληστέα καὶ πλήϑους, ἃ οὐκέτι 
τοῦ ἀναγκαίου ἕνδοκα ἐστὶν ἐν ταὺς πόλεσιν" οἷον οἵ 

τε ϑηρευταὺὶ πάντες, οἵ τὲ μιμητοιίΐ" πολλοὶ μὲν, οἵ 
περὶ τὰ σχήματά τε καὶ χρώματα" πολλοὶ δὲ, οὗ πε- 
οὗ μουσικὴν, ποιηταῖ τε καὶ τούτων ὑπηρέται, δα- 
ψωῳδοὶ, ὑποχριταὶ, χορευταὺ, ἐργολάβον" σκευῶν 
τε παντοδαπῶν δημιουργοὶ, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν 
περὶ τὸν γυναικεῖον κόσμον. καὶ δὴ καὶ διακόνων 

Υ͂ Υ͂ δ} 3 - Υ πλειόνων δεησόμεϑα. ἢ οὐ δοκεῖ σον δεήσειν παῦ- 
δαγωγῶν, τιτϑῶν, τροφῶν, κομμωτριῶν, κουρέων, 

Β. 2 τῳ ; 

καὶ αὖ ὀψοποιῶν τε καὶ μαγείρων; ὅτι δὲ καὶ συ- 

βωτῶν προσδεησόμεϑα. τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἐν τῇ προ- 
, Υ 3 χι- τῷ 2) ; ς» 2 Ἁ " τέρῃ πόλει οὐκ ἐνὴν" (ἔδει γὰρ οὐδὲν) ἕν δὲ ταύτῃ, 

3 7 

καὶ τούτου προσδεήσει. δεήσει δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
βοσκημάτων παμπόλλων, εἴ τιρ αὐτὶ ἔδεται. ἢ) γόρν 

Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν καὶ ἰατρῶν ἐν χρείαις ἐσόμε- 

ϑα πολὺ μᾶλλον, οὕτω διαιτώμενοι, 3) ὡς τοπρότε- 
ὑπ ΟΝ .-ς Ἵ ᾿Ξ ᾿ ς ᾿Ὶ Υ̓ 

ρον; “Πολὺ γε. Καὶ ἡ χώρα ποῦ ἡ τότε ὑκανὴ τρὲ- 
« ΜΝ ΠΕ “Ὁ ι -Ὁ 

φϑιν τοὺς τότε, σμικρὰ δὴ ἐξ ἱκανῆς ἔσται. ἢ πῶς 
λέγωμεν; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν τῆς τῶν πλησίον 
χώρας ἡμῖν ἀποτμητέον, δἰ βΌΜΗΝν ἱκανὴν ἕξειν 
γέμειν τ καὺὶ ἀροῦν; καὶ ἐκείνοις αὖ τῆς ἡμετέραο, 
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ἐὰν καὶ ἐκεῖνον ἀφῶσιν αὑτοὺς ἐπὶ χρημάτων κτὴ- 
σιν ἄπειρον, ὑπερβάντες τὸν τῶν ἀναγκαίων ὅρον; 

Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Πολεμήσομεν τὸ 
μετὰ τοῦτο, ὦ Τλαύκων; 7) πῶς ἕσται; Οὕτως, 

ἔφη. Καὶ μηδὲν γέ πω λέγωμεν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, μὴτ' 
εἴ τι κακὸν, μὴτ' εἰ ἀγαθὸν ὃ πόλεμος ἐργάζεται" 
ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον, ὅτι πολέμου αὖ γένεσιν εὑ- 
ρήκαμεν" ἐξ ὧν μάλιστα ταῖς πάλκω καὶ δίῳ καὶ 

δημοσίᾳ κακιὶ γίγνεται, ὕταν γίγνηται. Πάνυ μὲν 
οὖν. Ἔτι δὴ, ὦ φίλε, μείζονος τῆς πόλεως δεῖ, οὖς 
τι σμικρῷ ἀλλ ὅλῳ στρατοπέδῳ" ὃ ἐξελθὸν, ὑπὲρ 

τῆς οὐσίας ἁπάσης καὶ ὑπὲρ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, δι- 
αμαχεῖται τοῖς ἐπιοῦσι. ΤΈ δέ; ἡ δ᾽ ὃς, αὐτοὶ οὐχ 

ἱκανοὶ διαμάχεσϑαι; Οὔκ" εἰ σὺ γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
4. 8 - .«, [Ὁ Γ -», Ἕ ἢ 2 

καὶ ἡμεῖς ἅπαντες ὡμολογήσαμεν καλῶς, ἡνίκα ἕ- 

πλάττομεν τὴν πόλιν. ὡμολογοῦμεν δὴ που, εἰ μέ- 
μνῆσαι, ἀδύνατον, ἕγα πολλὰς καλῶς ἐργὰξ ζεσϑαν 

τέχνας. ᾿Δληϑὴ λέγεις, ἔφη. Τί οὖν; ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
ἡ περὶ τὸν πόλεμον ἀγωνία, οὗ τεχνικὴ δοκεῖ, εἶναι; 

Καὶ μάλα, ἔφη. Ἢ οὖν τὶ σκυτικῆς δεῖ μᾶλλον χή- 
δεσϑαι ἢ πολεμικῆς; Οὐδαμῶς. ἐήλλ᾽ ἄρα τὸν μὲν 
σκυτοτόμον διεκωλύομεν, μὴτε γεωργὸν ἐπιχειρεῖν 
εἶναι ἅμα, μὴτε ὑφάντην, μῆτε οἰκοδόμον: ἀλλὰ 
σκυτοτόμον, ἵνα δὴ ἡμῖν τὸ τῆς σκυτικὴς ἕργον κα- 
λῶς γίγνοιτο: καὶ τῶν ἄλλων ἕνὶ ἑκάστῳ ὡσαύτως 

ὃν ἀπεδίδομεν, πρὸς ὃ πεφύκει ἕκαστος, καὶ ἐφ᾽ ᾧ 

ὅμελλε, τῶν ἄλλων σχολὴν ἄγων, διὰ βίου αὐτὸ ἐρ- 
γαζόμενος, οὗ παριεὶς τοὺς καιροὺς, καλῶς ἄπερ- 

γάζεσϑαι. τὰ δὲ δὴ περὶ τὸν πόλεμον, πότερον οὐ 

ἘῚ 2 
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κ ᾿ δ 7 Ψυ Ν ἢ ΝΘ ΦΩ ς 7 
περὺ πλείστου ἐστὶν εὖ ἀπεργασϑέντα; ἢ οὐυτω ὁᾳ- 

[δ᾿ Ἂ ΄ .“ ᾿ 3» Η5: 
διον, ὡστξὲ καὶ γεωργός τις, ἅμα πολεμικὸς ἔσται, 

ου 2] Ξ 

καὶ σκυτοτομῶν, καὶ ἄλλην τέχνην ἡντινοῦν ἐργα- 
“ ἣ τ }" -οο 393» 

ζόμενος ; πεττευτικὸς δὲ, ἡ κυβευτικὸς, ἱκανῶς οὐδ᾽ 
᾿»" γω ι 32 - 2 
ἂν εἷς γένοιτο, μὴ αὐτὸ τοῦτο ἐκ παιδὸς ἐπιτηδεὺ- 

Ν) ᾿ Ν ᾿ 

ων, ἀλλὰ παρέργῳ χρώμενος; καὶ ἀσπέδα μὲν λα- 
᾿ 3 οὖ -ὦ7:ἔ [οἱ 2 

βὼν, ἢ) τι ἀλλο τῶν πολεμικῶν ὅπλων τε καὶ ὀὁργά- 
3 ᾿ ο , ἵ - νων, αὐϑημερὸν ὅπλιτικῆὴς ἢ τινος ἄλλης μάχης τῶν 

κατὰ τὸν πόλεμον ἱκανὸς ἔσται ἀγωνιστής; τῶν δὲ 
71 9 ᾿ » « 3 " , ᾿ Π Ὁ} 

ἄλλων ὀργάνων οὐδὲν οὐδένα δημιουργὸν οὐδὲ ἂἀ- 
νι « 5023», Π 

ϑλητὴν ληφϑὲν ποιήσει; οὐδ᾽ ἔσται χρήσιμον τῷ μή- 
τξ τὴν ἐπιστήμην ἑκάστου λαβόντι, μὴτε τὴν μελέ- 
τὴν ἱκανὴν παρασχομένῳ; Ἰολλοὺ .7ιρ ἂν, ἢ ὃ 
ὃς, τὰ ὄργανα ἦν ἄξια. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅσῳ 

μέγιστον τὸ τῶν φυλάκων ὃ ἔργον, τοσούτῳ σχολῆς τε 
τῶν ἄλλων πλείστης ἂν εἴη, καὶ αὖ τέχνης τε χαὺ 

ἐπιμε ελεέας μεγίστης. δεόμενον. Οἶμαι ὃ ἔγωγε, Ἶ δ᾽ 
0) 

ὅς. ᾿Αρ᾽ οὖν οὐ καὶ φύσεως ἐπιτηδείας εἰς αὐτὸ τὸ 
ἐπιτήδευμα; Πῶς δ᾽ οὔ; “«Ἡμέτερον δὴ ἔργον ἂν 

᾿ ΒΥ , - 9 ῖ ΕἸ "«- ᾿ 

εἰ, ὡς ἔοικεν, εἴπερ οἱοΐ τ ἐσμὲν ἐκλέξασθαι τένες 

τὲ καὶ ποῖαι φύσεις ἐπιτήδειαι εἰς πόλεως φυλακήν. 
ς ᾿ ᾿ Ε 3 Ἷ ΠΙΠμέτερον μέντοι. Τὰ “ία, ἣν ὃ ἐγὼ, οὔκ ἄρα 
φαῦλον 9 πρᾶγμα ἠράμεϑα" ὅμως δὲ οὐκ ἀποδειλια- 
τέον, ὅσον ᾿ ἂν δύναμις παρείκοι. Οὐ γὰρ οὖν, 

ἔφη. Οἴει οὖν τι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, διαφέρειν φύσιν γεν- 

γαίου σκύλακος, εἰς φυλακὴν, νεανίσκου εὐγενοῦς; 
τ - ἢ τ 9" Γ - 3 - ς ’ 

Τὸ ποῖον λέγεις; Οἵον" ὀξὺν τέ που δεῖ αὐτοῖν ἕκά- 
᾿ ᾽ ὙΣ νὰ Δι 5 τ ἵ τερον εἰναι πρὸς αἴσϑησι», καὶ ἐλαφρὸν, πρὸς τὸ 

αἰσθανόμενον» διώκειν" καὸ ἰσχυρὸν αὖ, ἐδὼν δέῃ 

ον 
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ἑλόντα διαμάχεσϑαι. Δεῖ γὰρ οὖν, ἔφη, πάντων 
τούτων. Καὶ μὴν ἀνδρεῖόν γε, εἴπερ εὖ μαχεῖται. 
Πῶς δ᾽ οὔ; ᾿Ανδρεῖος δὲ εἶναι ἄρα ἐθελήσει ὃ μὴ 

ϑυμοειδὴς, εἶτε ἵππος, εἴτε κύων, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν ζῶ- 

ον; ἢ οὐκ ἐννενόηκας ὡς ἀμαχόν τε καὶ ἀγέκητον 
ϑυμός; οὗ παρόντος, ψυχὴ πᾶσα πρὸς πάντα ἄφο- 
βύς τε καὶ ἀήττητος; Εννενόηχκα. Ὑὶὰ μὲν τοίνυν 
τοῦ σώματος οἷον δεῖ τὸν φύλακα εἶναι, δῆλα. Ιγαΐ. 

Ἱαὶ μὴν καὶ τὰ τῆς ψυχῆς "ὅτι 7ὲ ϑυμοειδῆ. Καὶ 
«τοῦτο. Πῶς οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Γλαύκων, οὐκ ἄγριοι 

ἀλλήλοις ἔσονται, καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις πολίταις, ὄγν- 

τες τοιοῦτοι τὰς φύσεις. ΠΙὰ 4έα, ἢ δ᾽ ὃς, οὐ ῥᾳδί- 

ὡς. ᾿Αλλὰ μέντοι δεῖ γε πρὸς μὲν τοὺς οἰκείους, πρῳ- 
ουὅς αὐτοὺς εἶναι" πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους, χαλεπούς. 
ει δὲ μὴ γέ, οὐ περιμενοῦσιν ἄλλους σφᾶς διολέσαι, 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ ὁ φϑήσονται αὐτὸ δράσαντες. ““ληϑῆ, ἔφη. 
Τί οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ποιήσομεν; σόϑεν ἅμα πρᾷον 
καὶ μεγαλόϑυμον ἦϑος εὑρήσομεν; ἐναντία γάρ που 
ϑυμοειδεῖ πραεῖα φύσις. Φαίνεται. ᾿Αλλὰ μέντοι 

τούτων ὁποτέρου ἂν στέρηται, φύλαξ ἀγαδὸς οὐ μὴ 
γένηται. ταῦτα δὲ ἀδυνάτοις ἔοικε" καὶ οὕτω δὴ 
ξυμβαίνει, ἀγαϑὸν φὺλ ακα, ἀδύνατον γενέσϑαι. 
“ζινδυνεύει, ἔφη. Καὶ ἐγὼ ἀποφήσας τὲ καὺ ἐπισχε- 

ψάμενος τὰ ἔμπροσϑεν, “ικαίως γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φί- 

λε, ἀποροῦμεν. ἧς γὰρ προὐϑέμεϑα εἰκόνος ἅπε- 
λείρϑημεν. Πῶς λέγεις; Οὐκ ἐνοήσαμεν ὃτι εἰσὶν 
ἄρα τοιαῦται φύσεις οἵας ἡμεῖς οὐκ φήϑημεν, ἔ χου- 

σαν τἀναντία ταῦτα; Ποῦ δή; ἴδοι μὲν ἂν τις καὶ 
ἐν ἄλλοις ζώοις, οὐ μέν τ' ἂν ἥκιστα ἐν ᾧ ἡμεῖς πα- 
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ρεβάλλομεν τῷ φύλακι. οἶσθα γάρ που τῶν 7» γα 
ω» κιγμῶν ὅτι τοῦτο φύσει αὐτῶν τὸ ἤϑος' πρὸς μὲν 
τοὺς συνήϑεις τὲ καὺ γνωρίμους ὡς οἷόντε πραχοτά- 
τους εἶναι, πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας; τοὐναντίον. Οἷ- 

δὰ μέντοι. Τοῦτο μὲν ἄρα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, δυνατόν" χοαὶ 

οὐ παρὰ φύσιν ζητοῦμεν τοιοῦτον εἰναι τὸν φύλακα. 
Οὐκ ἔοικεν. ᾽1ρ᾽ οὖν σοι δοκεῖ ἔτι τοῦδε προσδεῖ- 
σϑαι ὃ ἀνλολϑϑδι ἐσόμενος, πρὸς τῷ ϑυμοειδεῖ ἐ ἔτι 
προσγενέσθαι φιλόσοφος τὴν φύσιν. Πῶς δή; ἕφη. 
ου γὰρ ἐνγοῶ. Καὶ τοῦτο, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἐν τοῖς κυσὶ 

κατόψει, ὃ καὶ ἄξιον ϑαυμάσαι τοῦ ϑηρίου. Τὸ 
ποῖον; Ὃν μὲν ἂν ἴδῃ ἀγνῶτα, χαλεπαίνει, οὐδὲν 

δὴ κακὸν προπεπονϑώς" ὃν δ᾽ ἂν γνώριμον, ἀσπά- 
ζεται, κἂν μηδὲν πώποτε ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀγαϑὸν πεπόν- 
ϑοι. ἢ οὔπω τοῦτο ἐθαύμασας; Οὐ πάνυ, ἔφη, μέ- 
χοι τούτου προσέσχον τὸν γρῦν" ὅτι δὲ που δρᾷ 
ταῦτα, δῆλον. ̓ Ἰλλὰ μὴν κομψόν γε φαίνεται τὸ πά- 
ϑὸος αὐτοῦ τῆς φύσεως, καὶ ὡς ἀληϑῶς ἀν μα 

Πὴ δή; Ἥ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅψιν οὐδενὶ ἄλλῳ φίλην καὶ 
ἐχϑρὰν διακρίνει, ἢ τῷ τὴν μὲν καταμαϑεῖν, τὴν δὲ 
ἀγνοῆσαι. καίτοι πῶς οὐκ ἂν φιλομαϑὲς εἴη, συνέ- 
σει τὸ καὶ ἀγνοίᾳ δριξόμενον τό, τὲ οἰκεῖον καὶ τὸ 
ἀλλότριον; Οὐδαμῶς, ἡ δ᾽ ὃς, ὅπως οὔ. ᾿Ἰλλὰ μέντοι, 

εἶπον ἐγὼ, τό γε φιλομαϑὲς καὶ φιλόσοφον, ταὐτόν; 
Ταὐτὸν γὰρ, ἔφη. Οὐκοῦν ϑαῤῥοῦντες τιϑῶμεν καὶ 
ἐν ἀνθρώπῳ,, εἰ μέλλει πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ γνω- 
οἰμους πρᾷός τις ἔσεσϑαι φύσει, φιλόσοφον καὶ φι- 
λομαϑῆ αὐτὸν δεῖν εἶναι; Τιϑῶμεν, ἔφη. Φιλόσο- 
φος δὴ καὶ ϑυμοειδὴς καὶ ταχὺς καὶ ἰσχυρὸς ἡμῖν 
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τὴν φύσιν ἔσται, ὃ μέλλων καλ ὸς κἀγαϑὸς ἢ ἔσεσϑαι 
φύλαξ πόλεως. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὗτος μὲν 

δὴ ἂν οὕτως ὑπάρχῃ. ϑρέψονται δὲ δὴ ἡ ἡμῖν οὗτον 
χαὶ παιδευϑήσονται τίνα τρόπον ; καὶ ἀρά τι προῦρ- 
γου ἡμῖν ἐστιν αὐτὸ σκοποῦσι πρὸς τὸ κατιδεῖν οὗ- 
σπὲρ ἕνεκα πάντα σκοποῦμεν; δικαιοσύνην τε καὶ ἀ- 
δικέαν, τίνα τρόπον ἐν πόλει γίγνεται; ἵνα μὴ ἐῶ- 

μὲν ἱκανὸν λόγον, ἢ συχνὸν διεξέωμεν. Ἱαὶ ὃ τοῦ 
Τλαύκωνος ἀδελφὸς, Πάνυ μὲν οὗ», ἔφη, ἔγωγε προῦ- 
δοκῶ προὔργου εἶναι εἰς τοῦτο ταὑτην τὴν σκέψιν. 
Μὰ 4 ἰα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε “Αδείμαντε, οὐκ ἄρα ἄ- 
φετέον, οὐδ᾽ εἰ μακροτέρα τυγχάνει οὖσα. Οὐ γὰρ 
οὖν. 1ϑι οὖν, ὥσπερ ἐν μύϑῳ μυϑολογοῦντές τὲ 
καὶ σχολὴν ἄγοντες, λόγῳ παιδεύωμεν τοὺς ἄνδρας. 
“ἀλλὰ χρή. Τίς οὖν ἡ παιδεία; ἢ χαλεπὸν εὑρεῖν 
βελτίω τῆς ὑπὸ τοῦ πολλοῦ χρόνου δὑρημένης;. ἔστι 
δέ που, ἡ μὲν ἐπὶ σώμασι, γυμναστική" ἡ δ᾽ ἐπὶ 
ψυχὴ, μουσική. Ἔστι γάρ. Αρ' οὖν οὐ μουσικῇ πρό- 

τερον ἀρξόμεθα παιδεύοντες ἢ γυμναστικῇ; Πῶς 
δ᾽ οὔ; Πουσικῆς δ᾽ εἰπὼν, τέϑης λόγους, ἢ οὔ; Ἔ- 
γωγε. «Αόγων δὲ διττὸν εἶδος" τὸ μὲν, ἀληϑές" 
ψεῦδος δ᾽ ἕτερον. γα. Παιδευτέον δ᾽ ἐν ἀμφοτέ- 
θοις" πρότερον δ᾽ ἐν τοῖς ψευδέσιν. Οὐ μανϑάνω, 
ἔφη, πῶς λέγεις. Οὐ μανϑάνεις, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι πρῶ- 
τον τοῖς παιδίοις μύϑους λέγομεν; ; τοῦτο δέπου, 
ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν, ψεῦδος" ἔγι δὲ καὶ ἀληϑῆ. πρό- 
τερον δὲ μύϑοις πρὸς τὰ παιδέα ἢ γυμνασίοις χρώ- 
μεϑα. Ἔστι ταῦτα. Τοῦτο δὴ ἔλεγον, ὅτι μουσικῆς 

πρότερον ἁπτέον ἢ γυμναστικῆς. ᾿Ορϑῶς, ἔφη. Οὐκ- 
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οῦν οἰσϑα ὅτι ἀρχὴ παντὸς ἔργου, μέγιστον, ἄλλως 
τὸ καὺ νέω καὶ ἁπαλῷ ὁτῳοῦν; μάλιστα γὰρ δὴ τότε 
ἘΓΑΉΜεΟΤιν καὶ ἐνδέέξαι τόπος ὃν ἂν τις βούληται 

ἐνσημήνασϑαι ὃ δκάστῳ. Κομιδῇ μὲν οὖν. ᾿Αρ᾽ οὖν 
ῥαδίως οὕτω παρήσομεν τοὺς ἐπιτυχόντας ὑπὸ τῶν 
ἐπιτυχόντων μύϑους πλασϑέντας ἀκούειν τοὺς παῖ- 
δας, καὶ λαμβάνειν ἐν ταῖς ψυχαῖς ὡς ἐπιτοπολὺ ἐν- 
αντίας δόξας ἐκείναις ἃς, ἐπειδὰν τελεωθῶσιν, ἔχειν 

οἰησόμεϑα δεῖν αὐτοὺς; Οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν παρήσομεν. 
Ἡρῶτον δὴ ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἐπιστατητέον τοῖς μυ- 
ϑοποιοῖς" καὶ ὃν μὲν ἂν καλὸν μῦϑον ποιήσωσιν, 

ἐγαριτέον" ὃ» δ᾽ ἂν μὴ, ἀποκριτέον. τοὺς δ᾽ ἐγκρις- 
ϑέντας πείσομεν τὰς τροφοὺς τὲ καὶ μητέρας λέγειν 
τοὶς παισὶ, καὶ πλάττειν τὰς ψυχὲς αὐτῶν τοῖς μὺ- 
ϑοὶς πολὺ μᾶλλον ἢ τὰ σώματα ταῖς χερσίν». ὧν δὲ 

γῦν λέγουσι τοὺς πολλοὺς ἐκβλητέο». “Ποίους δή; 
ξφη. Ἔν τοῖς μείζοσιν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, μύϑοις ὀψόμεθα 
καὶ τοὺς ἐλάττους. δεῖ γὰρ δὴ τὸν αὐτὸν τύπον εἰ- 

γαν, καὶ ταὐτὸν δύνασθαι τοὺς τε μείζους καὶ τοὺς 
ἐλάττους. ἢ οὐκ οἴει; Ἔγωγε, ἔφη. ἀλλ᾽ οὐκ ἐννοῶ 
οὐδὲ τοὺς μείζους τίνας λέγεις. Ος “Ησίοδός τε, εἶ- 
πον, καὶ Ὅμηρος ἡμῖν ἐλεγέτην, καὶ οἵ ἄλλοι ποιη- 
ταί. οὗτοι γάρ που μύϑους τοῖς ἀνϑρώποις ψευδεῖς 
συντιϑέντες ἕλεγόν τὸ καὶ λέγουσι. Οοίους δὴ, ἢ ἢ δ᾽ 
ὃς, καὶ τί αὐτῶν μεμφόμενος λέγεις; Ὅπερ, ἢ» δ᾽ 
ἐγὼ, χρὴ καὶ πρῶτον καὶ μάλιστα μέμφεσθαι, ἄλλως 
τε καὶ ἕν τις μὴ καλῶς ψεύδηται. Τί τοῦτο; Ὅταν 

εἰκάζῃ τὶς κακῶς οὐσίας τῷ λόγῳ περὲ ϑεῶν τὸ καὶ 

ἡρώων, οἷοί εἰσιν", ὥσπερ γραφεὺς μηδὲν ἐοικότα 
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γράφων οἷς ἂν ὅμοια βουληϑῇ γράψαι. Καὶ γὰρ, 
ἔφη, ὀρϑῶς ἔχει τά γε τοιαῦτα μέμφεσϑαι. ἀλλὰ 
πῶς δὴ λέγομεν; καὶ ποῖα; μρῶτον μὲν, ἣν ἣ» 

ἐγὼ, τὸ μέγιστον καὶ περὶ τῶν μεγίστων ψεῦδος ὃ 
εἰπὼν, οὗ καλῶς ἐψεύσατο, ὡς Οὐρανός τε εἰργά- 
σατο ἅ φησι δράσαι αὐτὸν Ἡσίοδος, ὃ, τε αὖ Κρό- 
γος ὡς ἐτιμωρήσατο αὐτόν. τὰ δὲ δὴ τοῦ Κρόνου 
ἔργα καὶ πάϑη ὑπὸ τοῦ υἱέως, οὐδ᾽ ἀν᾽ εἰ ἢ ἦν ἀλη- 
ϑῆ, ᾧμην δεῖν ῥᾳδίως οὕτω λέγεσϑαν πρὸς ἀφρονάς 
τὲ καὶ »έους". ἀλλὰ μάλιστα μὲν σιγᾶσϑαι" εἰ δὲ 

ἀνάγκη τὶς ἣν λέγειν, δ ἀποῤῥήτων ἀκούειν ὡς 
ὀλιγέστους, ϑυσαμένους, οὔ χοῖρον, ἀλλά τι μέγα 

καὶ ἄπορον ϑῦμα, ὅ, τι ὅπως ἐλαχίστοις συνέβη 
ἀκοῦσαι. Καὶ γὰρ, ἢ δ᾽ ὃς, οὑτοί ἐ γε οὗ λόγου χα- 
λεποὶ. Καὶ οὐ λεκτέοι γ᾽, ἔφην, ὦ ᾿Ιδείμαντε, ἐν 
τῇ ἡμετέρᾳ πόλει. οὐδὲ λεκτέον γέῳ ἀκούοντι, ὡς 
"ἀδικῶν τὰ ἔσχατα, οὐδὲν ἂν ϑαυμαστὸν ποιῇ, οὐδ᾽ 
αὖὺ ἀδικοῦντα πατέρα. κολάζων παντὶ τρόπῳ" ἀλλὰ 
δρῴη ὁ ἂν ὅπερ ϑεῶν οἵ πρῶτοξ τε καὶ μέγιστοι. Οὐ 
μὰ τὸν «ἴα, ἢ δ᾽ ὃς, οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ ἐ ἐπιτήδεια 
εἶναι λέγειν. Οὐδὲ γε, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τοπαράπαν, ὡς 9ε- 
οὐ ϑεοῖς πολεμοῦσέ τὲ καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ μά- 
χονται. οὐδὲ γὰρ ἀληϑῆ. εἰ γε δεῖ ἡμῖν τοὺς μέλ- 
λοντὰς τὴν πόλιν φυλάξειν, αἴσχιστον νομίζειν τὸ 

ὁᾳδίως ἀλλήλοις ἀπεχϑάνεσθαι. Πολλοῦ δεὶ γιγαν- 

τομαχίας τὸ μυϑολογητέον αὐτοῖς καὶ ποικιλτέον, 
καὶ ἄλλας ἔχϑρας πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ϑεῶν τεἪ 

καὶ ἡρώων πρὸς συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους αὐτῶν. ἀλλ᾽ 
εἶ πὼς μέλλομεν πείσειν ὡς οὐδεὶς πώποτε πολέτης, 
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ἕτερος ἑτέρῳ ἀπήχϑετο, οὐδ᾽ ἔστι τοῦτο ἕσιον, τοι- 
αὕτα λεκτέα μᾶλλον πρὸς τὰ παιδία εὐθὺς, καὶ γέ- 

οουσι καὶ γραυσὶ, καὶ πρεσβυτέροις γιγνομένοις. καὶ 

τοὺς ποιητὰς ἐγγὺς τούτων ἀναγκαστέον λογοποιεῖν. 

ρας δὲ δεσμοὺς ὑπὸ υἱέος, καὶ “Πφαίστου ῥίψεις 
ὑπὰ πατρὸς, μελ λοντος τῇ μητρὶ τυπτομένῃ ἀμύνειν, 
καὶ ϑεομαχίας ὅσας Ὅμηρ οος πεποίηκεν, οὐ παραδε- 

κτέον εἰς τὴν πόλιν, οὔτ᾽ ἐν ὑπονοίαις πεποιηΐένας, 
οὔτ᾽ ἄνευ ὑπονοιῶν. ὃ γὰρ νέος, οὐχ οἷός τὲ κρίνειν 
δ, τι τὸ ὑπόνοια καὶ ὃ μὴ" ἀλλ ἃ ἂν τηλικοῦτος ὼν 
λάβη ἐν ταῖς δόξαις, δυσέκγνιπτά τε καὶ ἀμετάστατα 
φιλεῖ γίγνεσϑαι. ὧν δὴ καὶ ἴσως ἕνεκα, περὶ παντὸς 
ποιητέον, ἃ πρῶτα ἀκούουσιν, δεινά δέσεα: μεμυϑο- 

λογημένα πρὸς ἀρετὴν ἀκούειν. “Ἔχει γὰρ, ἔφη, λό- 
70». ἀλλ᾽ εἴ τις αὐ καὶ ταῦτα ἐρωτῴη ἡμᾶς, αὐτὰ ὅτ- 
τα ἐστὶ, καὶ τίνες οἱ μῦϑοι, τίνας ἂν φαῖμεν; Καὶ 
ἐγὼ εἶπον, Ὦ ᾿Ἰδείμαντε, οὐκ ἐσμὲν ποιηταὶ ἔγωγε 
καὶ σὺ ἐν τῷ παρόντι, ἀλλ᾿ οἰκισταὶ πόλεως. οἰκισταῖς 

δὲ τοὺς μὲν τύπους προσήκει εἰδέναι, ἐν οἷς δεῖ μυ- 
ϑολογεῖν τοὺς ποιητάς" παρ᾿ οὕς ἐὰν ποιῶσιν, οὐκ 

ἐπιτρεπτέον" οὐ μὴν αὐτοῖς γε ποιητέον μύϑους. 

ὀρϑῶς, ἢ ἕφη. ᾿4λλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο οἵ τύποι περὶ ϑεο- 
λογίας, τίνες ἂν εἶεν; Τοιοΐδέ ποῦ τινὲς, ἢν ὡὶ ἐγὼ, 

οἷος τυγχάνειν ὃ ϑεὸς ὧν, ἀεὶ δὴ που ἀποδοτέον, ἐάν 

τὲ τις αὐτὸν ἐν ἔπεσι ποιῇ, ἐάν τε ἐν μέλεσιν, ἐάν τε 
ἐν τραγῳδίᾳ. Ζεἶ γάρ. Οὐκοῦν ἀγαϑὸς ὅγε ϑεὸς τῷ 
ὄντι τε, καὶ λεκτέον οὕτω; Τί μήν; ᾿λλὰ μὴν οὐδέν 

γὲ τῶν ἀγαϑῶν βλαβερόν. ἢ γάρ; Οὔ μοι δοκεῖ. 
“Δ οὗν, ὃ μὴ θλαβερὸν, βλάπτει; Οὐδαμῶς. Ὃ δὲ μὴ 
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᾿ ΄ -»οΟ 3ςωυ ο ει 

βλάπτει, κακόν τι ποιεῖ, Οὐδὲ τοῦτο. Ο δὲ γε μη- 
" "- 2 Ἵν» , ΓΟ ᾿ -χ 

δὲν κακὸν ποιεῖ, οὐὃ ἂν τινὸς εἴη κακοῦ αἴτιον. Πῶς 
ἰ ᾿ ΄ 5 - , , 

γάρ; Τί δέ; ὠφέλιμον τὸ ἀγαϑόν; ναί. Αἴτιον ἄρα 
ων ὦ 5, » ’ 

εὐπραγίας. Ἰναΐ, Οὐκ ἀρὰ πάντων γε αἴτιον τὸ ἀγα- 

ϑὸν, ἀλλὰ τῶν μὲν εὖ ἐχόντων αἴτιον, τῶν δὲ κακῶν 
ΒΗ, Πὰν λον 2 Οὐδ᾽ ἄοα “ ὁϑϑνν 
χγαίΐίτιον. παντελῶς γὰρ, ἕφη. Οὐδ᾽ ἄρα, ὴν δ᾽ ἐγὼ, 
ε Ὶ Γ “3 ᾽ ᾿ ὸ 2) 2) ε ε 
ὃ ϑεὺὸς, ἐπειδὴ ἀγαϑὸς, πάντων ἂν εἴη αἴτιος, ὡς οἵ 

νἿ , η.4.2 3ὴηὴ ν « - 2 ᾿ 

πολλοὶ λέγουσιν" ἀλλ᾽ ολίγων μὲν τοῖς ἀνϑρώποις 
᾽ -Ὁ 5 ΠῚ , ΕἸ Υ͂ 

αἴτιος, πολλῶν δὲ ἀναίτιος. πολὺ γὰρ ἐλάττω τάγα- 
" -Ὁ »"Ὗ ς.:ς».» .ο- ᾿ Ὁ ς» 

ϑιὺ τῶν κακῶν ἡμῖν. καὶ τῶν μὲν ἀγαϑῶν οὐδένα 
» -» ᾿ “ο“͵ Π »-οΣκ' 27 - -. ὃν - 

ἄλλον αἰτιατέον " τῶν δὲ κακῶν ἀλλ᾽ ἄττα δεῖ ζητεῖν 
; , 3 ῖ 9 ἢ ΄ -»"Ὕ 

τὰ αἴτια, ἀλλ᾽ οὐ τὸν ϑεόν. «ληϑέστατα, ἔφη, δοκεῖς 
᾿ 3 32) Ε] δ. τὰ ἢ 2 ἢ ΕΥ̓͂ - 

μου λέγειν. Οὐκ ἄρα, ἢν ὃ ἐγω, ἀποδεκτέον οὔτε Ο- 
ΕΣ Ὶ -Ὁ ᾿ 

μήρου, οὔτ᾽ ἄλλου ποιητοῦ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν πε- 
4 . ἐν α , 

οἱ τοὺς ϑεοὺς ἀνοήτως ἁμαρτάνο ντος, καὶ λέγοντος 

ὡς δοιοὶ πίϑοι ---κατακείαται ἐν “Ιιὸς οὔδει, Ἱηρῶν 

ἔμπλειοι" ὃ μὲν, ἐσθλῶν, αὐτὰρ ὃ, δειλῶν. καὶ ᾧ μὲν 
καμμίξας ὃ Ζεὺς δῷ ἀμφοτέρων, ᾿ἄλλοτε μέν τε κα- 

ὦ Ε Σ Ῥ᾿ - Ζ “ὧν ᾿ γῇ 

κῷ ὅγε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσϑλῷ. ᾧ δ᾽ ἂν μὴ, ἀλλ᾽ 
͵ ι μ“ ᾿ ᾿ Ε 2 

ἄχρατα τὼ ἕτερα, τὸν δὲ ---- κακὴ βούβρωστις ἐπὶ 
᾿ - 2 ᾿ ΒΠν 9 6 , Ἐὰν ᾧ, ι 5 

χϑόνα δῖαν ἐλαύνει. οὐδ΄ ὡς ταμίας ημῖν Ζεὲς ἀγα- 

ϑῶν τε κακῶν τε τέτυκται. τὴν δὲ τῶν ὅρκων καὶ 
υ [2 ες , ) ἃ 

σπονδῶν σύγχυσιν, ἣν ὃ Πάνδαρος συνέχεεν, ἐάν τις 
- »} -“ Χ ι] ἢ 3 ) " 

φῇ δι 4“ϑηνᾶς τε καὶ Ζ]ιὸς μακννμ οὐκ ἑπαινεσο- 

μεϑα" οὐδὲ ϑεῶν ἔριν τὲ καὶ ἘΠῊΝ διὰ Θέμιτός τε 

καὶ Ζίιός " οὐδ᾽ αὖ ὡς Αἰοχύλος : λέγει, ἐατέον ἀκούειν 
τοὺς γέους, ὅτι ----ϑεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς, Ὅ- 

ῳ “Ὁ. Υ͂ ηη323. »γ ἐ- ταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ. ἀλλ᾽ ἐάν τις ποιὴ 
Σ ἡ -ὉΝ 4 9 -Ὕ »», ι »“ ᾿ ΄ 

ἐν οἷς ταῦτα τὰ ιαμβεῖα ἕγεστι, τὰ τῆς γιόβης πά- 
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ϑη, ἢ τὰ Πελοπιδῶν, ἢ τὰ Τρωϊκὰ, ἢ τι ἀλλο τῶν 
τοιούτων" ἢ οὐ ϑεοῦ ἔργα ἐατέον αὐτὰ λέγειν, ἢ), εἶ 
ϑεοῦ, ἐξευρετέον αὐτοῖς σχεδὸν ὃν νῦν ἡμεῖς λόγον 
ζητοῦμεν" καὶ λεκτέον ὡς ὃ ὃ μὲν ϑεὸς δίκαιά τε καὶ 
ἀγαϑὰ εἰργάξετο, οὗ δὲ ὠνίναντο κολαξόμενοι. ὡς δὲ 
ἀϑλιοι μὲν οἱ δίκην διδόντες, ἦν δὲ ὃ δρῶν ταῦτα 
ϑεὸς, οὐκ ἐατέον λέγειν τὸν ποιητήν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν τι 

ἐδεήϑησαν κολάσεως λέγοιεν, ὡς ἄϑλιοι, οὗ κακοὶ, 

διδόντες δὲ δίκην ὠφελοῦντο ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἐατέον. 

κακῶν δὲ αἴτιον φάναι ϑεὸν τινὶ γίγνεσθαι, ἀγαθὸν 
ὄντα, διαμαχετέον παντὲ τρούπῳ, μὴτε τινὰ ταῦτα λέ- 
γειν ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει, εἰ μέλλει εὐνομήσεσθϑαι, μὴ- 
τε τινὶ ἀκούειν, μὴτε νεώτερον, μήτε πρεσβύτερον, 
μήτε ἐν μέτρῳ, μήτε ἄνευ μέτρου μυϑολογοῦντα" ὡς 
οὐϑ᾽ ὅσια ἂν λεγόμενα, εἰ λέγοιτο, οὔτε ξύμφορα ἤ- 
μῖν, οὔτε ξύμφωνα αὐτὰ αὑτοῖς. Σὐμψηφός σον εἰ- 
μὲ, ἔφη, τούτου τοῦ νόμου" καί μοι ἀρέσκει. Οὗτος 

μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἷς ἂν εἴη τῶν περὶ ϑεοὺς γό- 
μὼ» τὲ καὶ τύπων" ἐν ᾧ δεήσει τοὺς ἀομυθδνα λέγειν, 
καὶ τοὺς ποιοῦντας, ποιξῖν, μὴ πάντων αἴτιον τὸν 

ϑεὸν, ἀλλὰ τῶν ἀγαϑῶν. Καὶ μάλ᾽, ἔφη, ἀπόχρη. 
Τὶ δὲ δὴ ὃ δεύτερος ὅδε; ἀρα γόητα τὸν ϑεὸν οἴει 
εἶναι, καὶ οἷον ἐξ ἐπιβουλῆς φαντάζεσθϑαν ἄλλοτε ἐν 

ἄλλαις ἰδέαις; τοτὲ μὲν αὐτὸν γιγνόμενον, καὶ ἀλ- 
λάττοντα τὸ αὑτοῦ εἶδος εἰς πολλὰς μορφάς, τοτὲ δ᾽ 
ἡμᾶς ἀπατῶντια, καὶ ποιοῦντο; περὶ αὑτοῦ τοιαῦτα 
δοκεῖν; ἢ ἁπλοῦν τε εἶναι, καὶ πάντων ἥκιστα τῆς 
ξαυτοῦ ἰδέας ἐκβαίνειν; Οὐκ ἔχω, ἔφη, γῦν  ὑλύτως 
εἰπεῖν. Τί δὲ τόδε; οὐκ ἀνάγκη, εἴπέρ τι ἐξίσταιτο 
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τῆς αὑτοῦ ἰδέας, ἢ αὐτὸ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μεϑέστασϑαι, ἢ 

ὑπ ἄλλου; ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄρι- 

στα ἔχοντα, ἥκιστα ἀλλοιοῦταί τε καὶ κινεῖται. οἷον, 

σῶμα ὑπὸ σιτίων τε καὶ ποτῶν, καὶ πόνων, καὶ πᾶν 

φυτὸν, ὑπὸ εἱλήσεών τε καὶ ἀνέμων, καὶ τῶν τοιοὺ- 

των παϑημάτων, οὐ τὸ ὑγ ἐέστατον καὶ ἰσχυρότατον 

ἥκιστα ἀλλοιοῦται; Πῶς δ᾽ οὔ; ψυχὴν δὲ αὐτὴν οὐ 

τὴν ἀνδρειοτάτην καὶ φρονιμωτάτην ἢ ἡκιστ᾽ ἄν τι ἕξω- 
ϑὲεν πάϑος ταράξειὲ τε καὶ ἀλλοιώσειε; Ναί. Καὶ 

(ἦν ποὺ καὶ τά 78 ξύνϑετα πάντα σκεύη τε καὶ οἱ- 

κοδομήματα, καὶ ἀμφιέσματα, κατὸὼ τὸν αὐτὸν λόγον, 
τὰ εὖ εἰργασμένα καὶ εὖ ἔχοντα, ὑπὸ χφόνου τε καὶ 
τῶν ἄλλων παϑημάτων ἥκιστα ἀλλοιοῦται. Ἔστι δὴ 

ταῦτα. Πᾶν δὴ τὸ καλῶς ἔχον, ἢ φύσει, ἢ τέχνῃ, ἢ 

ἀμφοτέροις, ἐλαχίστην μεταβολὴν ὑπ᾽ ἄλλου ἐνδέχε- 
ται. Ἔοικεν. ᾿Αλλὰ μὴν ὃ ϑεός τε καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ 
πάντη ἄριστα ἔχει. Πῶς δ᾽ οὔ; Ταύτῃ μὲν δὴ ἥκι: 
στὰ ἂν πολλὰς μορφὸς ἴσχοι ὃ ϑεός. “Πκιστα δῆτα; 
Ἅλλ ἄρα αὐτὸς αὑτὸν μεταβάλλοι ἂν καὶ ἀλλοιοῖ; 

Ζ2]ῆλον, ἕφη, ὅτι, εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον οὖν ἐπὺ 
τὸ βέλτιόν τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὸν, ἢ ἐπὸὲ 

τὸ χεῖρον καὶ τὸ αἴσχιον ἑαυτοῦ; ᾿Αν γκη, ἔφη, ἐπὶ 

τὸ χεῖρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται. οὐ ; )άρ που ἐνδεᾶ γε 
φήσομεν τὸν ϑεὸν κάλλους 1} ἢ ἀρετῆς εἰγαι. ᾿ρϑότα- 

τὰ; ἢν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις. καὶ οὕτως ἔχοντος, δοκεῖ ἂν τις 

σοὶ, ὦ «᾿δείμαντε, ἑκὼν αὑτὸν χείρω ποιεῖν ὁπηοῦ», 

ἢ ϑεῶν ἢ ἀνθρώπων; ἀδύνατον, ἔφη. ἀδύνατον 
ἄρα, ἔφην, καὶ ϑεῷ ἐϑέλειν αὑτὸν ἀλλοιοῦν" ἀλλ ὡς 

ἔοικε, κάλλιστος καὶ ἄριστος ὧν εἰς τὸ δυνατὸν ἔχον» 
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στος αὐτῶν μένει ἀεὶ ἁπλῶς ἐν τὴ αὑτοῦ μορφῇ. “- 
πασα, ἕφή, ἀνάγκη ἕμοιγε δοκεῖ. Μηδεὶς ὁ ἄρα, ἡν δ᾽ 
ἐγὼ, ὦ ἄριστε, λεγέτω ἡμῖν τῶν ποιητῶν ὡς --- ϑεοὶ 
ξείγοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι, ΠΕαντοῖοι τελέϑον»- 

τες, ἐπιστρωφῶσι πόληας. μηδὲ Πρωτέως καὶ Θέτι- 

δος καταψευδέσϑω μηδείς " μηδ᾽ ἐν τραγῳδίαις, μηδ᾽ 
ἐν τοῖς ἄλλοις ποιήμασιν εἰσαγέ τω ραν ἠλλοιωμέ- 

γὴν ὡς ἱέρειαν, ἀγεέρουσαν ᾿Ινάχου ᾿᾿ργείου ποτα- 

μοῦ παισὶ βιοδώροις" καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλὰ μὴ 
ἡμῖν ψευδέσϑωσαν. μηδ᾽ αὖ ὑπὸ τούτων ἀναπειϑύ- 
μεγαν αἵ μητέρες τὰ παιδία ἐκδειματούντων, λέγου- 
σαι τοὺς μύϑους κακῶς, ὡς ἄρα ϑεοί τινες περιέρ- 

χονται γύκτωρ , πολλοῖς ξένοις καὶ παντοδαποῖς 1»-- 

δαλλόμενοι" ἵνα μὴ ἅμα μὲν εἰς ϑεοὺς βλασφημῶ- 
ΟὟ», ἅμα δὲ τοὺς παῖδας ἀπεργάξωνται δειλοτέρους, 
Ἅ]ὴ 7γὼρ, ἔφη. -4Δλλ' ἀρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, αὐτοὶ μὲν οἵ ϑὲε- 
οὗ εἰσὶν οἷοι μὴ μεταβάλλειν, ἡμῖν δὲ ποιοῦσι δοκεῖν 
οφᾶς παντοδαποὺς φαίνεσθαι, ἐξαπατῶντες καὶ γοη- 
τεύοντεο; Ἴσως, ἔφη. τί δέ; ἢ» δ΄ ἐγὼ, ψεύδεσθαι 

ϑεὸς ἐθέλοι ἂν, ἢ λόγῳ ἢ ἔργῳ φάντασμα ἀρρυαεές 

γων; Οὐκ οἶδα, ἡ δ᾽ οςς Οὐκ οἶσθα, ἡν δ᾽ ἐγώ, οτι 

τὸ γε ὡς ἀληϑῶς ἀμεθδορι, εἰ οἱόν τε τοῦτο εἰπεῖ», 

“παντες Θεοί τε καὶ ἄνθρωποι μισοῦσιν; Πῶς, ἕφη, 

λέγεις; Οὕτως, ἢν δ᾽ ἐγώ" ὅτι τῷ κυριωτάτῳ που 
ἑαυτῶν ψεύδεσθαι, καὶ περὶ τὸ κυριώτατα, οὐδεὶς 
ἑκὼν ἐθέλει, ἀλλὰ πάντων μάλιστα φοβεῖται ἐκεῦ 
οὐτὸ ἀδητῆσϑαι. Οὐδὲ νῦν πω, ἢ δ᾽ ὃς, μανϑάνω. 
Οἷεν γάρ τι μὲ, ἔφην, σεμνὸν λέγειν " ἐγὼ δὲ λέγω, 
ὅτι τῇ ψυχῇ περὶ τὰ ὄντα ψεύδεσϑαΐξ τε καὶ ἐψεῦ- 
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δι ν ἐν -“-  φῃῳ ᾿ κι τ Ἃ 
σθαι; καὶ ἀμαϑὴ εἶναι, καὶ ἐνταῦϑα ἔχειν τὲ καὶ 

΄“- -᾿ [χ᾿ ι Π 

πεχτῆσϑαι τὸ ψεῦδος, πάντες ἥκιστα ἂν δέξαιντο" 
-Ὁ- 3 Ὁ 

καὶ μισοῦσι μάλιστα αὐτὸ ἐν τῷ τοιούτῳ. Πολὺ γε, 
γ 3 ι ι 2 ΤΥ Υ ἐν... 3 ει - ᾿ ἂν 

ἔφη. «ἀλλὰ μὴν ὀρϑότατά γ ἂν, ὁ νῦν δὴ ἔλεγον, 
“ ε 2 - -“" - ες » -Ὡ -" 

τοῦτο ὡς ἀληθῶς ψεῦδος καλοῖτο, ἡ ἐν τῇ ψυχὴ 
Ε ω» , 2 Υ -’ Υ͂ ἄγνοια, ἢ τοῦ ἐψευσμένου. ἐπεὶ τό γε ἐν τοῖς λό- 
γοις, μίμημά τι τοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἐστὶ παϑήματος" 

ς , 3 ᾿ 7 ε 

παὶ ὕστερον γεγονὸς εἴδωλον, οὐ πάνυ ἄκρατον ψεῦ- 
2ι 3 « Ω ι Ἢ γενὶ , ᾿ Ὁ 

δος. ἢ οὐχ οὕτω; Πάνυ μὲν οὖὺν. Τὸ μὲν δὴ τῷ 
γ Ὁ Ἐς Ἶ «ς Ἁ -Ὁ 2 Α Ὄπ ὧ 5 

ὁντι ψεῦδος οὐ μόνον ὑπὸ ϑεῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπ ἀν- 

ϑροώπων, μισεῖται. ΖΙοκεῖ μοι. 1 δὲ δὴ; τὸ ἐν 
- Ὁ Τ ἰδ ᾿ 

τοὶς λόγοις ψεῦδος, πότε καὶ τί χρήσιμον, ὡστξὲ μὴ 
)7ῆςῳ, “ “ αὶ 39 « 

ἄξιον εἰναν μίσους; ἄρ οὐ πρός τε τοὺς πολεμίους, 
ῳ [οἱ Π ’ 

καὶ τῶν» καλουμένων φίλων, ὅταν διὰ μανίαν, ἢ τινα 
77 ,“ τῳ ᾿ 

ἄνοιαν, κακόν τι ἐπιχειρῶσιν πράττειν, τότε ἄποτρο- 
Ὁ Γ « Υ 2 

πῆς ἕνεκα, ὡς φάρμακον, χρήσιμον γίνεται; καὶ ἐν 

αἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν μυϑολογίαις, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι 
5 Υ ’ -»οΡ -Ὁ Ὁ 

ὅπη τἀληϑὲς ἔχει περὶ τῶν παλαιῶν, ἀφομοιοῦντες 
ΓΩ 5 - ἢ Ὁ φ᾿ Ξ ᾿ .« ἋΣ Ὄ 

τῷ ἀληϑεῖ τὸ ψεῦδος, δτιμάλιστα οὕτω χρήσιμον 
- ΞΕ Ὺ ἢ ΙΕ 2. αἱ [σ] 27 ᾿ , 

ποιοῦμεν ; Καὶ μάλα, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτως ἔχει. Κατὰ τί 

δὴ οὖν τούτων, τῷ ϑεῷ τὸ ψεῦδος χρήσιμον; πότε- 
ρον, διὰ τὸ μὴ εἰδέναν τὰ παλαιὰ, ἀφομοιῶν ἂν 

Π - ’ 9 »Α 32) 2» ᾿ τ 

ψεύδοιτο; Τελοῖον μὲν τ αν εἴη, ἔφη. Ποιητὴς μὲν 
͵ τ [Ὁ] Ψ - 7 -ο᾿ 

ἄρα ψευδὴς ἐν ϑεῷ οὐκ ἕνι. Οὔ μοι δοκεῖ. ᾿Αλλὰ 
δεδιὼς τοὺς ἐχϑροὺς ψεύδοιτο; Π]λλοῦ γε δεῖ. .1λ- 

᾽ 2 5 27 ΡλῚ 3 3 3 ’ 

λὼ δί' οἰκείων ἄγνοιαν, 1) μανίαν; .41λλ᾽ οὐδεὶς, ἔφη, 
γ 5 , Ὁ Ἢ 3 

τῶν ἀνοήτων καὶ μαινομένων ϑεοφιλής. Οὐκ ἄρ᾽ 
δα δ΄ ἢ σι ᾽ ἀν ἢ ΣΕ, 
ἐστὶν οὐ ἕνεκα ἂν ϑεὸς ψεύδοιτο. Οὐκ ἔστι. ΤΠΠάντη 
27 2 τ -Ὁ 

ὅρα ἀψευδὲς τὸ δαιμόνιόν τὸ καὶ τὸ ϑεῖον. Παντῴ» 
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ΕΣ 5) -νΝ 
πασι μὲν οὖν, ἔφη. Κομιδὴ ἄρα ὅ ϑεὸς ἁπλοῦν καὶ 
5 ι 5 2) ἌΣ 7 Ἂ 2, ἜΣ 

ἀληϑὲς ἕν τὲ ἕογῳ χαὶ ἐν λόγῳ. καὶ οὔτε αὐτὸς μεὲ- 
4 Ἵἶὕὔ 2) ΕΟ -» 2 ᾿ 

ϑίσταται, οὔτε ἄλλους ἐξαπατᾷ, οὔτε κατὰ φαντα- 
ΒΞ ᾿ ᾿ ᾿ 

δίας, οὔτε κατὰ λόγους, οὔτε κατὰ σημείων πομπὰς, 
[9 [4] γδ᾽ 7, οἵ 5» 2» Ἅ. 3 -ῳ 

οὐϑ' ὑπαρ οὐδ᾽ ὀναρ. Οὕτως, ἔφη, ἔμοιγε καὶ αὐτῷ 
[2 “᾽ ’ "-ὉΌὉ 2. 2, ω 

φαίνεται, σοῦ λέγοντος. Συγχωρεῖς ἄρα, ἕφην, τοῦ- 

τὸν τύπον δεύτερον εἶναι, ἐν ᾧ δεῖ περὶ ϑεῶν καὶ 
; “Ὁ ᾿ 32 ῳ 

λέγειν καὶ ποιεῖν, ὡς μὴτε αὐτοὺς γόητας τῷ μετα- 
ς κ Υ̓͂ « »Ο΄Ὺ7 Ι ᾽ ΕῚ 

βάλλειν ξαυτοὺς, μὴτε ἡμᾶς ψεύδεσι παράγειν ἐν λό- 
23.,.»», -" -“ο-ὦὥ:Ῥὦ Π 2) ε« ἜΝ, 9 

γῳ ἢ ἔργῳ; ΖΣυγχωρῶ. Πολλὰ ἄρα Ὁμήρου ἐπαι 
ΡῈ 2 Ὁ 3 Σ ᾿ ωῳ- ) 

γοῦντες ἄλλα, τοῦτο οὐκ ἐπαινεσόμεθα, τὴν τοῦ ἐν- 
Γ τ ε« 3 ᾿ Ὶ) ᾿ 32 Φ 9 

υπνίου πομπὴν ὑπὸ 4ιὸς τῷ Αἰγαμέμνογι" οὐδ᾽ Α1- 
ΕἾ ε " 2 2 ο 5. ωυ 

σχύλου, ὅταν φῇ ἢ Θέτις τὸν ᾿πόλλω ἐν τοῖς αὐτῆς 
, 5 "- ΠΣ ΑΝ 3 ᾿ 

γάμοις ἄδοντα, Ενδατεῖσϑαιν τὰς ἑὰς εὐπαιδίας, Ινό- 

σων τ ἀπείρους, καὶ μακραίωνας βίους. Ξύμπαντά 
2 ο΄ὺ ᾿ 

τ εἰπὼν, ϑεοφιλεῖς ἐμὰς τύχας Παιὼν ἐπευφήμησεν, 
3 ω ΕῚ »» 2 ᾿Ὶ Ὁ ᾿ εὐϑυμῶν ἐμέ. Κᾳγὼ τὸ Φοίβου ϑεῖον ἀψευδὲς στό- 

2! . Ξ ω- [ ΄ ς 2 3 

μα Πλπιζον εἰναι, μαντικῇ βρύον τέχνῃ, Ο δ᾽, αὖ- 
Ὁ ΠΕ .ο πθτ ἩΨΈ ΜΟῚ , χ Α τὸ ἢ δ᾽ 39 

τὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν ϑοίνῃ παρὼν, Αὐτὸς τὰδ᾽ εἰ- 
᾿ 2 δ ι ᾿ Ὁ ἰσὶ 

πὼν, αὐτός ἐστιν ὃ κτανὼν Τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. Ὁ- 

ταν τὶς τοιαῦτα λέγῃ περὶ ϑεῶν, χαλεπαγοῦμὲέν τε, 
᾿Ν ᾿ 2 { 3φ.ι Α ΕΣ 

καὶ χορὸν οὐ δώσομεν" οὐδὲ τοὺς διδασκάλους ἐάσο- 
Ὶ Ὁ »- Π 5 ε 

μὲν ἐπὶ παιδείᾳ χρῆσϑαι τῶν νέων, ει μέλλουσιν ἡ- 
-Ὁ ε Π Ὁ Ἃ - ᾿ 

μὲν οἱ φύλακες, ϑεοσεβεῖὶς τε καὶ ϑεῖοι γίγνεσθϑαι, 

καϑόοον ἀνθρώπῳ ἐπιπλεῖστον οἱόν τε. Παντάπα- 
’ , ᾿ »-Ὁ Ἃ 

σιν, ἔφη, ἔγωγε τοὺς τύπους τούτους συγχωρῶ, καὶ 
29 ᾽ 

ὡς νόμοις ὃν χρῴμηνγ,. 

᾿ εὐ: 
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ΠΔΑΤΩΝΟΣ 

ΠΡ  ΕΘΌΩΝ 
Π 

Δ Σ ΙΑ “ἀν 

ὄἄ δ ΓΘ ΣΙ, ΡΟΣ Ὁ ΕΣ, 

ὙὩ μὲν δὴ περὶ ϑεοὺς, ἢν δ᾽ εγὼ, τοιαῦτ᾽ ἄττα 
ὡς ἔοικεν ἀχουστέον τε καὶ οὐκ ἀχουστέον εὐϑὺς ἐκ 
παύΐδων, τοῖς ϑεοὺς τε τιμήσουσι καὶ γονέας, τὴν τε 
ἀλλ ἡλων φιλίαν μὴ περὶ σμικροῦ ποιησομένοις. Καὶ 
οἶμαί γ), ἔφη, ὀρϑῶς ἡμῖν φαίνεσϑαι. Τί δὲ δή; εἰ 
μέλλουσιν εἶναι ἀνδρεῖοι, ἀρ᾽ οὐ ταῦτά τε λεκτέον, 
καὶ οἷα αὐτοὺς ποιῆσαι ἤκιστα τὸν ϑάνατον δεδιέ- 
ναι; ἢ ἢ) ἢ τινά ποτ᾽ ἂν γεγέσϑαι ἀνδρεῖον, ἔχοντα 
ἐν αὑτῷ τοῦτο τὸ δεῖμα; . Μὰ Ζ1α, ἢ δ᾽ ὃς, οὐκ ἕ- 
γωγε. Τί δέ; τὰν ἅδου ἡ ἡγούμενον εἶναξ τε, καὶ 
δεινὰ ΓΝ οἴει τινὰ ϑαγάτον. ἀδεῶ ἔσεσϑαι; καὶ 
ἐν ταῖς μάχαις αἱρήσεσθαι πρὸ ἥττης τε καὶ δουλείας 
ϑάνατον; Οὐδαμῶς. “1: δὴ, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπι- 
στατεὶν καὶ περὶ τούτων τῶν μύϑων τοῖς ἐπιχειροῦ- 
ΒΔ ΤΟΎῦ. 
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ἊΝ Ὁ »ο2 - 

σι λέγειν" καὶ δεῖσθαι μὴ λοιδορεῖν ἁπλῶς οὕτω τὰ 
Ἷ ε 5. , -ὉὟ 2 “Ὁ ων ῇ 

ἐν ἄδου, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπαινεῖν, ὡς οὔτ᾽ ἀληϑῆ λέ- 
γοντας, οὔτ᾽ ὠφέλιμα τοῖς μέλλουσι μαχίμοις ἔσε- 

σϑαι. 4Ζ1εΐ μέντοι, ἔφη. ᾿Βξαλείψωμεν ὃ ἄρα, ἢν δ᾽ 
ἐγὼ, ἀπὸ τοῦδε τοῦ ἔπους ἀρξάμενοι, πάντα τὰ τοι- 
αὕτα, Βουλοίμην γ᾿ ἐπάρουρος ἐὼν ΒΎΡΕΜεμεΣ ἄλλῳ 

νδρὶ πὰρ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς δἴη, Ἢ πᾶσ» 

γεκύεσσι καταφϑιμένοισιν ἀνάσσειν. καὶ τὸ, Οἰκία 
δὲ ϑνητοῖσι καὶ ἀϑαγάτοισι φανείη Σμερδαλέ᾽ ; ἐὺς 
ρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ. καὶ, 42) πόποι, ἢ; 
«» ὅνδε δῆς ἈΌΣ δ ὃ ὃ ᾽ γνὃ 
ῥά τις ἐστὶ καὶ εἰν ἀΐδαο δόμοισι Ψυχὴ καὶ εἴδωλον, 

ι " 9 3; ᾿Ξ 

ἀτὰρ φρένες οὔκ ἕνν πάμπαν, καὶ τὸ, Οἵῳ πεπνύ- 
σϑαι, τοὶ δὲ υκιαὶ ἀΐσσουσι. καὶ, Ψυχὴ δ᾽ ἐκ δε- 

᾿ , ὃν. φ' ἢ κὰν ἠδὲ ! Ω , ἢ 
ϑέων πτομένη, ἀἰὸός ὑς βεβήκει, Ον πότμον γούω- 

ο. “- ον “ 4 ἢ 

σοι, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτω καὶ ἤβην. καὶ, ---- ψυχὴ δὲ 
Π ΕῚ ΠΣ ᾿ ΓΙ 

κατὰ χϑογνὸς, ηττε καπγὸς, «Ὠἴχετο τετριγυῖα. καὶ, 
᾿Θδιδ, Ὁ χτερίδες μυχῷ ἄντρου ὃ οιο Τοί ᾿ς δ᾽ ὅτε γυκτερίδες μυχῷ ἄντρου ϑεσπεσίοιο 1 ρί- 

᾿ 3 Π ; 3 έἐ “ὼ 

ζουσαι ποτέονται, ἔπεΐ κέ τις ἀποπεσῃσει Ορμαϑοῦ ᾿ 

ἐκ πέτρης, ἀνά τ ἀλλήλῃσιν. ἔχονται" “ης αἵ τετρι- 
γυῖαι ἀμ ἤεσαν. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα πα- 

φαιτησόμεϑα “Ὅμηρόν τὲ καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς 

μὴ χαλεπαΐνειν ἂν διαγφάφωμεν᾽ οὐχ ὡς οὗ ποιη- 

τικὰ καὶ ἡδέα τοῖς πολλοῖς ὁ ἀκούειν, ἀλλ ὅσῳ 012 

τικώτερα, τοσούτῳ ἡττον ἀκουστέον παισὶ καὶ ἂν- 

ο δράσιν, οὗς δεῖ ἐλευϑέρους εἶναι, δουλείαν ϑανάτου 

μᾶλλον πεφοβημένους. Παντάπασι μὲν οὗν. Οὐκ- 
οὖν ἔτει καὶ τὰ περὶ ταῦτα ὀνόματα πάντα δεινά τε 

καὶ φοβερὰ, ἀποβλητέα, Κωκυτοὺς τε, καὶ Σεύγας, 

καὶ ἐνέρους, καὶ ἀλέβαντας, καὶ ὅσα ἄλλα τοὑὗτον 
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τοῦ τύπου ὀνομαζόμενα, φρίττειν δὴ ποιεῖ ὡς οἷόν- 

τε πάντας τοὺς ἀκούοντας. καὶ ἴσως εὖ ἔχει πρὸς 
ἀλλό τι᾿ ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν φυλάκων φοβούμεϑα, 

μὴ ἐκ τῆς τοιαύτης φρώιης, ϑερμότεροι καὶ μαλαχώ. 

τεροι τοῦ δέοντος γένωνται ἡμῖν. Καὶ ὀρϑῶς γ, ἔφη, 

φοβούμεθα. ̓ἀφαιρετέα ἄρα. Ϊιαΐί, Τὸν δὲ ἐναν- 

αἰον τὑπον τούτοις λεκτέον τε καὶ ποιητέον. ΖΙηλα- 

δή. Καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ἀρὰ ἐξαιρήσομεν καὶ τοὺς 
οἴχτους τοὺς τῶν ἐλλογέμων ἀνδρῶν. νά γχη, ἔφη, 
εἴπερ καὶ τὰ πρότερα. Σκόπει δὴ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, εἰ ρ- 

ϑῶς ἐξαιρήσομεν, ἢ οὔ. φαμὲν δὲ δὴ ὅτι ὃ ἐπιεικὴς 

ἀνὴρ τῷ ἐπιεικεῖ, οὗπερ καὶ ἑταῖρός ἐστιν, τὸ τεϑνά- 
γα οὐ δεινὸν ἡγήσεται; Φαμὲν γάρ. Οὐκ ἄρα ὑπέρ 
γ ἐκείνου, ὡς δεινόν τι πεπογϑότος, ὀδύροιτ' ἂν. 

Οὐ δῆτα. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε λέγομεν, ὡς ὁ τοιοῦ- 
τὸς μάλιστα αὐτὸς αὑτῷ αὐτάρκης πρὸς τὸ εὖ ζῆν, 
καὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων ἥκιστα ἑτέρου προσδεῖ- 
ται. ᾿ἀληϑῆ, ἔφη. “Ἥκιστ᾽ ἄρα αὐτῷ δεινὸν στερη- 
ϑῆναι υἷεος, ἢ ἀδελφοῦ, ἢ χρημάτων, ἢ ἀλλοὺ του 
τῶν τοιούτων. Ἥκιστα μέντοι. Ἥκιστ᾽ ἄρα καὶ ὁ- 
δύρεσθαι, φέρειν δὲ ὡς πρᾳότατα, ὅταν τὶς αὐτὸν 
τοιαύτη ξυμφορὰ καταλάβῃ. Πολὺ γε. ᾿ορϑῶς ἃ ἀρα 
ἐξαιροῖμεν τοὺς ϑρήγους τῶν ὀνομαστῶν ἀνδρῶν, 
γυναιξὶ δ᾽ ̓ ἀποδιδοῖμεν, καὶ οὐδὲ ταὗταις σπουδαΐέ- 

αἷς καὶ ὅσοι κακοὶ τῶν ἂν δρῶν" ἵνα ἡμῖν δυσχε» 
ραΐνωσιν ὅμοια τούτοις ποιεῖν οὺς δὴ φαμὲν ἐπὶ φυ- 
λακῇ τὴς χώρας τρέφειν. ᾿Ορϑῶς, ἔφη. Πάλιν δὴ 
“Ὁμήρου τε δεησόμεϑα καὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν, μὴ 

ποιεῖν, ἀχιλλέα ϑεᾶς παῖδα, ᾿Αλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρᾶς κα- 

1. 
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ἶ 3) 5.5 Ὁ « 
τακείμενον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε Ὕπτιον, ἄλλοτε δὲ πρη- 

- ι 3 οἴ. γῆ. τοτὲ δ᾽ ὀρϑὸν ἀναστάντα, Πλωΐζοντ ἀλύοντ᾽ 
ΕῚ - 2 ᾿ 5 ἢ 

ἐπὶ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο. μηδὲ ἀμφοτέρῃσι χερσὶν 
« 5 2 -Ὁ 

ἑλόντα κόνιν αἰϑαλόεσσαν, χευάώμενον κακκεφαλῆς. 
ΤΟΝ ᾿ , δὲ ον ΄ τ ἥνς υ τ μηδὲ ἀλλὰ κλαΐίοντά τε καὶ οδυρόμενον ὁσὰ καὶ οἷα 

ἐχεῖνγος ἐποίησε. μηδὲ Πρίαμον ἐγγὺς ϑεῶν γεγονό- 
Υ͂ ᾿ Ἃ Υ ; ’ 

τα, λιταγεύοντὰ τε καὶ ----κυλινδούμεγον κατὰ κό- 
πρου, ᾿Εξονομακλήδην ὀνομάζοντ᾽ ἄνδρα ἕκαστον. 
πολὺ δ᾽ ἔτι τούτων μᾶλλον δεησόμεθα μήτοι ϑεοὺς 
γ8 ποιεῖν ὀδυρομένους καὶ λέγοντας, [μοι ἐγὼ δει- 
λὴ, ὦμοι δυσαφιστοτόκεια. εἰ δ᾽ οὖν “ϑεοὺς, μήτοι 

τόν γε μέγιστον τῶν ϑεῶν τολμῆσαι οὕτως ἀνομοίως 
μιμήσασθαι, ὥστε, Ν'Ώ πόποι ( φάναι) ἡ Φίλον ἄν- 
δρα διωγόμενον περὶ ἄστυ ᾿οφϑαλμοῖσιν δρῶμαι" 
ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἤτορ. καὶ, Αἐὲϊ αἱ ἐγὼν, ὃτε μοὶ 
Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν Μοῖρ' εὑπὸ Πατρό- 
βλοίοὸ Μενοιτιάδαο δαμῆναι. Εὶ γὰρ, ὦ φίλε ̓ Αδεί- 
ἕαντε, τὶ τοιαῦϑ᾽ ἡμῖν οἵ νέοι σπουδὴ ἀκούοιεν, 
καὶ μὴ καταγελῷεν ὡς ἀναξίως λεγομένων, σχολῇ ἂν 
ἑαυτόν. γὲ τις, αὐτὸν ἄνϑρωπον ὄντα, ἀνάξιον ἡγή- 

σαιτο τούτων, καὶ ἐπιπλήξειεν, εἰ καὶ ἐπίοι αὐτῷ 

τοιοῦτον ἢ λέγειν ἢ ποιεῖν: ἀλλ οὐδὲν αἰσχυνόμε- 
γος, οὐδὲ καρτερῶν, πολλοὺς ἐπὶ σμικροῖς παϑήμασι 

ϑρήνους ἂν ἄδον καὶ ὀδυρμοὺς. ᾿᾿ληϑέστατα, ἔφη, 
λέγεις. Ζ,εῖ δὲ γε οὐχ, ὡς ἄρτι ἡμῖν ὃ λόγος ἐσήμαι- 
γεν" ᾧ πειστέον, ἕως ἂν τις ἡμᾶς ἄλλω καλλίονι πεί- 

σῃ. Οὐ ̓ γὰρ οὖν δεῖ. ᾿᾿λλὰ μὴν οὐδὲ φιλογέλωτάς 
γε δεῖ εἶναι. σχεδὸν γὰρ ὅταν τὶ; ἐφέῃ ἰσχυρῷ γέλω- 
τι, ἰσχυρὰν καὶ μεταβολὴν ζητεῖ τὸ τοιοῦτον. “Ιοκεῖ 
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μοι, ἔφη. Οὔτε ἄρα ἀνθρώποις ἀξίους λόγου κρα- 
τουμένους ὑπὸ γέλωτος ἂν τις ποιῇ, ἅποὶ φατέον" 
πολὺ δὲ ἧττον, ἐὰν ϑεοὺς. Πολὺ μέντοι, ἡ δ᾽ ὃς. 
Οὐκοῦν “Ὁμήρου οὐδὲ τὼ τοιαῦτα αν δεήνεϑα σερὲ 
ϑεῶν, Ἄοβεστος δ᾽ ἀρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖ- 
σι», Ὡς ἴδον Ἥφαιστον δι δώματα ποιπνύοντα. 
Οὐκ ἀποδεκτέον, κατιὲ τὸν σὸν λόγον. 12 οὗ βοὺ- 

λει, ἔφη, ἐμὸν τὸν λόγον τιϑέναι, οὐ γὰρ οὖν δὴ ἀ- 
ποδεκτέογ. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀλήϑειάν γε περὶ πολλοῦ 
ποιητέον. εἰ γὰρ ὀρϑῶς ἐλέγομεν ἄρτι, καὶ τῷ ὄντι 

ϑεοῖς μὲν ἄχρηστον ψεῦδος, ἀνϑρώποις δὲ χρὴήσι- 
μον, ὡς ἐν φαρμάκου εἴδει, δῆλον ὅτι τὸ γε τοιοῦ- 
τον ἰατροῖς δοτέον, ἰδιώταις δὲ οὐχ ἁπτέον. Ζ1ῆλον, 

ἔφη. Τοὶς ἄρχουσι δὴ τῆς πόλεως, εἴπερ τισὶν ἀλ- 

λοις, προσήκειν ψεύδεσθαι ἢ πολεμέων ἢ πολιτῶν ἕγε- 
κα, ἐπὶ ὠφελείᾳ τῆς πόλεως" τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσιν 
οὐχ ἅπτέον τοῦ τοιούτου. ἀλλὰ πρός γε δὴ τοὺς 
τοιούτους ἄρχοντας ἰδιώτῃ ψεύσασθαι, ταὐτὸν καὶ 

μεῖζον ἁμάρτημα φήσομεν, ἢ κάμνοντι πρὸς ἰατρὸν, 
ἢ ἀσκοῦντι πρὸς παιδοτρέβην, περὶ τῶν τοῦ αὑτοῦ 
σώματος παϑημάτων μὴ τὰλ ηϑῆ λέγειν, ἢ πρὸς κυ- 
βερνήτην περὶ τῆς γνεώς τε καὶ τῶν ναυτῶν μὴ τὰ 
ὄγτα λέγοντι, ὅπως 3) αὐτὸς ἢ τις τῶν ξυγναυτῶν 

πράξεως ἔχει. ᾿1ληϑέστατα, ἔφη. Ἂν ἄρ᾽ ἄλλον τινὼ 

λαμβάνῃ ψευδόμενον ἐν τῇ πόλει, ----- τῶν οἱ δημιο- 
εργοὶ ἔασι, Πάντιν, ἡ, ἰητῆρα κακῶν, ἢ τέκτονα δοὺ- 
ρῶν, κἡὶ πολάσει, ὡς ἐπιτήδευμα εἰσάγοντα, πόλεως, ὡσ- 

περ γεὼς, ἀγατρεπτικόν τε καὶ ὀλέϑριον. "Πάν γε, ἢ 
δ᾽ ὃς, ἐπέ γε λόγῳ ἔργα τελῆται. 1ἱ δὲ; σωφροοΐῦ- 
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Ε1 5 , ε»ν »- ἢ - 3 ᾽ 
γης ἀρα οὐ δεήσει ἡμῖν τοῖς νεανίαις; Πῶς δ᾽ οὐ; 

Υ ι ᾿ Υ 3 

Σωφροσύνης δὲ ὡς πλήϑει οὐ τὰ τοιάδε μέγιστα; 
39 ᾿ ᾿ ᾿ ς δ Ξ 3ι 4 ν .) 

ἀρχόντων μὲν ὑπηκόους εἶναι, αὐτοὺς δὲ ἄρχοντας 
Ὁ Ν , Ἀν Ὁ ᾿ ν Ν» ᾿ « τῶν περὶ πότους καὶ ἀφροδίσια καὶ περὶ ἐδωδὰς ἢδο- 
“- γα - τὰ Α - 

γῶν; Ἔμοιγε δοκεῖ. Τὰ δὴ τοιάδε φήσομεν, οἶμαι, 
- ᾿ 2 3 ες ᾿ 

καλῶς λέγεσθαι, οἵα καὶ παρ Ὁμήρῳ “ιομήδης λέ- 
γ} - τ ) - 23... γει, Ἵἔττα σιωπῇ ἣσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μύϑῳ. καὶ 

τ ᾿ 2 τ , ᾿ 3 τὰ τούτων ἐχόμενα, τὰ, ---- ἴσαν μόνεα πνείοντες ,- 
᾿ -'ι Ρω ὃ δ Υ͂ Υ {ἘΠ 2! 

χαιοὶ, Σιγὴ δειδιότες σημάντορας. καὶ οσὰα ἄλλα 
τοιοῦτα. Καλῶς. Τί δὲ; τὰ τοιάδε, Οἰνοβαρὲς, κυ- 
γὺς ὄμματ' ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, καὶ τὸ τούτων 
ἑξῆς, ἄρα καλῶς, καὶ ὅσα ἄλλα τὶς ἐν λόγῳ 1 ἢ ἐν ποι- 

ἥσει εἴρηκε νεανιεύματα ἰδιωτῶν εἷς ἄρχοντας; Θὺ 
-Ὁ 3 ΝῚ , , } ἕ 

καλῶς. οὐ γὰρ οἶμαι εἴς γε σωφροσύνην γέοις ἐπιτή- 
32 Π ΝῚ 4) ς . , 

δεια ἀκούειν. εἰ δὲ τινὰ ἀλλὴην ἡδονὴν παρέχεται, 
ϑαυμ ὁ ὃ Υ 3Ὰ ὦ γιὸ τ ὴ οὐ 3) 

μαστὸν οὐδέν. ἢ πῶς σοι φαίνεται; Οὐυτως, ξφῆ. 
Π 27 ᾿ γ ὡ 

Τί δὲ; ποιεῖν ἀνδρα τὸν σοφώτατον, λέγοντα ὡς δο- 
-Ὁ ἘΦΉΝΝ ᾿ ΕῚ “ 

τε αὐτῷ καλλιστον εἶναι πάντων, οταν ---- παροι- 
-»Ὕ Ἴ ᾿ «τ Α ΕΝ ἢ δ ὦ 

σπιλεναι ὦσι το πεηθυ πον ΠΟ Ρασεν μευ δ᾽ ἐκ 
Ἀρητῆρος ἀφύσσων Οἰνοχόος φορέῃσι, καὶ ἜΧΕΝ δε- 

πάεσσι, δοκεῖ σοι ἐπιτήδειον εἰ εἶναι πρὸς ἐγκράτειαν ἑαυ- 
τοῦ ἀκούειν νέω; ἢ τὸ, Διμῷ δ᾽ οἴκιστον ϑανέειν καὶ 

) - μι , Π ο ΕΝ 

πότμον ἐπισπεῖν; ἢ 4Π΄α, καϑευδόντων τῶν ἀλλων 
" 7 κ ει 

ϑεῶν τε καὶ ἀνθρώπων, ὡς μόνος ἐγρηγορὼς ἃ ἐβου- 

λεύσατο, τούτων πάντων ῥᾳδίως ἐπιλανϑανόμεγον, 
διὰ τὴν τῶν ἀφροδισίων ἐπιϑυμίαν; καὶ οὕτως ἐκ- 
πλαγέντα, ἰδόντα τὴν Ἥραν, ὦ δ᾽ εἰς τὸ δωμά γέντα, ἰδόντα τὴν Πραν, στε μηδ᾽ εἰς τὸ δωμά- 
τιον ἐθέλειν ἐλϑεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ βουλόμενον χαμαὶ 
ξυγγίγνεσθαι; καὶ λέγοντα ὡς οὕτως ὑπὸ ἐπιϑυμίας 

πότ» ἡ δ Ὡς, 
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ἔχεται, ὡς οὐδ᾽ ὅτε τοπρῶτον ἐφοίτων πρὸς αἀλλή- 
ς λήϑοντε τοκῆας; οὐδ᾽ ᾿Ἵρεώς τε χαὶ 

᾿ἐφροδέτης ὑπὸ “Ἡφαίστου δεσμὸν, οὐδ᾽ ἕτερα τοι- 
αὖτα. Οὐ μὰ τὸν “ία, ἢ δ᾽ ὃς, οὔ μοι φαίνεται 
ἐπιτήδεια. ".4λλ᾿ εἴπου τινὲς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, καρτερίαν 
πρὸς ἅπαντα καὶ λέγονται καὶ πράττονται ὑπὸ ἐλ- 

λογίμων ἀνδρῶν, ϑεατέον τε καὶ ἀκουστέον. οἷον 

καὶ τὸ, Στῆϑος δὲ πλήξας, κραδίην ἡνίπαπε μύϑῳ" 
1έτλαϑι κραδίη, καὶ κύντερον ἄλλο ποῖ ἔτλης. 
“Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Οὐ μὲν δὴ δωροδόκους 
γ8 ἑατέον εἶναι τοὺς ἄνδρας, οὐδὲ φιλοχρημάτους. 

Οὐδαμῶς. Οὐδ᾽ ἀστέον αὐτοῖς ὅτι Ζῶρα ϑεοὺς 

πείϑει, δῶρ᾽ αἰδοίους βασιλῆας. οὐδὲ τὸν τοῦ ᾿1γιλ- 
λέως παιδογωγὸν Φοίνικα ἐπαινετέον, ὡς μετοίως 

ἔλεγε, συμβουλεύων αὐτῷ, δῶρα μὲν λαβόντι, ἀπα- 
μύνειν τοῖς ᾿Αἰχαιοῖς" ἄνευ δὲ δώρων, μὴ ἀπαλλάτ- 
τεσϑαι τῆς μήνιδος. οὐδ᾽ αὐτὸν τὸν ᾿ἀχιλλέα ἀξιώ- 
σομεν οὐδ᾽ ὁμολογήσομεν οὕτω φιλοχρήματον εἶναι, 
ὥστε παριὶὶ τοῦ “Ἰγαμέμνονος δῶρα λαβεῖν, καὶ τιμὴν 
αὖ λαβόντα νεκροῦ, ἀπολύειν" ἄλλως δὲ, μὴ ϑέλειν. 

Οὔκουν δίκαιόν ; 7ε, ἔφη, ἐπαινεῖν τὰ τοιαῦτα. Ὃ- 
κνῶὼ δὲ 7ε, ἢν δ᾽ ἐγὼ, δι᾽ Ὅμηρον λέχεῶν, ὅτι οὐδ᾽ 
ὅσιον ταῦτά γε κατιὰ ᾿ἡχιλλέως φάναι, καὶ ἄλλων λε- 
γόντων πείϑεσϑαι. καὶ αὖ ὡς πρὸς τὸν “πόλλω εἶἷ- 
πεν, ὙΝΝ βλαψᾷς ΓῚ ἐχύδαργε; ϑεῶν ὁλοώτατε πίάντωγ. 
Ἦ σ᾽ ἂν τισαίμην, εἶ μοι δύναμίς γὲ παρείη. Καὶ 
ὡς πρὸς τὸν ποταμὸν ϑεὸν ὄντα ἀπειϑῶς εἶχε, καὶ 
μάχεσϑαι ἕτοιμος ἢν. καὶ αὖ τὰς τοῦ ὅτέρου ποτα- 
μοῦ «Σπερχειοῦ ἱερὸς τρίχας Πατρόκλῳ ρωὶ (ἔφη. 

" 



6ῷ ῬΙΑΤΟΝΙΒΘ εἀΐο. ' 

κόμην ὀπάσαιμι φέρεσϑαι, »εχρῷ ὄντι. καὶ ὡς ἔδρα- 
σε τοῦτο οὐ πειστέον. τάς τε αὖ Ἕκτορος ἕλξεις πε- 

οὶ τὸ σῆμα τὸ Πατρόκλου, καὶ τὰς τῶν ζωγρηϑὲν- 
των σφαγὰς εἰς τὴν πυρὰν, ξύμπαντα ταῦτα οὐ φὴ- 
σομεν ἀληϑὴ εἰρῆσϑαιν" οὐδ᾽ ἐάσομεν πείϑεσθαν 
τοὺς ἡμετέρους ὡς ᾿“χιλλεὺς, ϑεᾷς ὧν παῖς καὶ Πη- 

λέως, σωφρονεστάτου τε καὶ τρίτου ἀπὸ Ζ]ιὼὸς, καὶ 
ὑπὸ τῷ σοφωτάτῳ Χείρωνι τεϑραμμένος, τοσαύτης 
ἦν ταραχῆς πλέως, ὥστ᾽ ἔχειν ἐν αὑτῷ γοσήματά τε 
δύο ἐναντίω ἀλ λήλοιν, ἀνελευϑερίαν μετὰ φιλοχρη- 
ματίας, καὶ αὖ ὑπερηφανίαν ϑεῶν τε καὶ ἀνϑρώ- 
πων. ᾿Ορϑῶς, ἔφη, λέγεις. Μὴ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
μηδὲ τάδε πειϑώμεθα, μηδ᾽ ἐῶμεν λέγειν, ὡς Θη- 
σεὺς Ποσειδῶνος υἱὸς, Πειρίθους τε Ζιὸς, ὥρμησαν 
οὕτως ἐπὶ δεινὰς ἁρπαγάς" μηδέ τιν ἄλλου ϑεοῦ 

παῖδά τε καὶ ἥρω τολμῆσαι ἂν δεινὰ καὶ ἀσεβῆ ἐρ- 
γάσασθϑαι, οἱα γὺν καταψεύδονται αὐτῶν. ἀλλὰ 
προσαναγκάζωμεν τοὺς ποιητὰς 3) μὴ τούτων αὐτὰ 
ἔργα φάναι, ἢ τούτους μὴ εἶναι ϑεῶν παῖδας. ἀμ- 
φότερα δὲ μὴ λέγειν: μηδὲ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν πείϑειν 
τοὺς γέους ὡς οἱ ϑεοὶ κακὰ γεγνῶσι, καὶ ἥρωες, ἀν- 
“ϑρώπων, οὐδὲν βελτίους. ὅπερ γὰρ ἐν τοῖς ἕμπρο- 
σϑεν ἐλέγομεν, οὔϑ'᾽ ὅσια ταῦτα, οὔτ᾽ ἀληθῆ. ἐπε- 
δείξαμεν γάρ που ὅτι ἐκ ϑεῶν κακὰ γίγνεσθαι ἀδὺ- 
γατον. Πῶς γὰρ οὔ; Καὶ μὴν τοῖς γ8ὲ ἀκούουσι 

βλαβερά. πῶς ̓ 7ὰρ ἑαυτῷ συγγνώμην ἕζεν κακῷ ὄντι, 
πεισϑεὶς ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσΐ τε καὶ ἔπραττον 

καὶ οἱ ϑεῶν ἀγχίσπορου, “Ζηνὸς ἐγγὺς," ὧν --- κατ᾽ 

᾿Ιδαῖον πάγον “ιὸς πατρώου βωμὸς ἔστ᾽ ἐν αἰϑέρι. 
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καὶ, Οὔπω σφιν ἐξέτηλον αἷμα δαιμόνων. ὧν ἕνεκα 

φιαυστέον τοὺς τοιούτους μύϑους, μὴ ἡμῖν πολλὴν 
εὐχέρειαν ἐντίκτωσι τοῖς γέοις πονηρίας. Κομιδῇ 
μὲν οὖν, ἔφη. 10 οὖν ἡμῖν, Ἰ» δ᾽ ἐγὼ, ἔτι λοιπὸν 

εἶδος λόγων, περιοριζομένοις οἵους τε λεκτέον χαὶ 
οἷς μὴ; περὶ γὰρ ϑεῶν ὡς δεὶ λέγεσϑαι εἴρηται, 

καὶ περὶ δαιμόνων τε καὶ ἡρώων, καὶ τῶν ἐν ἅδου. 

Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ περὶ ἀνϑρώπων τὸ λοι- 
πὸν εἴη ἄν; 4ηλαδή. ᾿Αδύνατον δὴ, ὦ φίλε, ἡμῖν 
τοῦτό γε ἐν τῷ παρόντι τάξαι. Πῶς; Ὅτι οἶμαι ἡ- 

μᾶς ἐρεῖν ὡς ἄρα καὶ ποιηταὶ καὶ λογοποιοὶ κακῶς 

λέγουσι περὶ ἀνθρώπων τὰ μέγιστα, ὅτι εἰσὶν ἀδι- 
κοι μὲν, εὐδαίμονες δὲ, πολλοί" δίκαιοι δὲ, ἀἄϑλιοι. 
καὶ ὡς λυσιτελεῖ τὸ ἀδικεῖν, ἐὰν λανϑάνη" ἡ δὲ δι- 
καιοσύνη, ἀλλύτριον μὲν ἀγαϑὸν, οἰκεία δὲ ζημία. 
καὶ τὸ μὲν τοιαῦτα ἀπερεῖν λέγειν, τὰ δ᾽ ἐναντία 
τούτων προστάξει» ἄδειν τε καὶ μυϑολογεῖν. ἢ οὐκ 
οἶει; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα. Οὐκοῦν ἐὰν ὁμολογῇς 
ὀρϑῶς με λέγειν, φήσω σὲ ὡμολογηκέναι ἃ πάλαν 

“ἐζητοῦμεν; ᾿Ορϑῶς, ἔφη, ὑπέλαβες. Οὐκοῦν περὶ 

ἀνϑρώπων ὅτι τοιούτους δεῖ λόγους λέγεσθαι, τότε 

διομολογησόμεϑα ὅταν εὕρωμεν οἷόν ἐστι δικαιοσὺ- 
γῃ, καὶ ὡς φύσει λυσιτελοῦν τῷ ἔχοντι, ἐάν τε δοκῇ, 
ἐάν τε μὴ, τοιοῦτος εἶναι; ᾿ἡληϑέστατα, ἔφη. Τὰ 
μὲν δὴ λόγων πέρι ἐχέτω τόλος. τὸ δὲ λέξεως, ὡς 
ἔγῳμαι, μετα τοῦτο σκεπτέον" καὶ ἡμῖν. ἃ τε λεκτέον 
καὶ ὡς λεκτέον, παντελῶς ἐσκέψεται. καὶ ὃ ̓ Αδείμαν- 

τος, Τοῦτο, ἢ δ᾽ ὃς, οὐ μανϑάνω ὁ ὃ, τι λέγεις. “ἀλλὰ 
μέντοι, ἢν δ᾽ ἐγὼ, δεῖ γε. ἴσως οὖν τῇδε μᾶλλο 
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εἴσῃ. ἀρ οὗ πάντα ὅσα ὑπὸ μυϑολόγων ἢ ποιητῶν 
λέγεται, διήγησις οὖσα τυγχάνει ἢ γεγονότων, ἢ ὄν-- 

τῶν, ἢ μελλόντων; ̓ ῇ γὰρ, ἔφη, ἀλλο; ρα οὖν 
οὐχὶ ἤτοι ἁπλῇ διηγήσει, ἢ διὰ μιμήσεως γιγνομένῃ, 

ἢ δι᾽ ἀμφοτέρων, περχίνουσι; Καὶ τοῦτο, ἢ ὃς, 
ὅτι δέομαι σαφέστερον μαϑεῖν. ΓῈ ἑλοῖος, ἣν δ᾽ ἐ; γὼ, 
ἔοικα διδάσκαλος εἶναι καὶ ἀσαφής. ὥσπερ οὖν οἵ 
ἀδύνατοι λέγειν, οὐ κατὰ ὅλον, ἀλλ᾿ ἀπολαβὼν μέ- 
ρος τὶ, πειράσομαν σοὶ ἐν τούτῳ δηλῶσαι ὃ βοὺλο- 
μαι. καί μοι εἰπὲ" ἐπίστασαι τῆς ᾿Ιλιάδος τιὶὰ πρῶ- 
ταί, ἐν οἷς ὃ ποιητὴς φησι τὸν μὲν Χρύσην δεῖσθαι 
τοῦ ᾿γαμέμνονος, ἀπολῦσαι τὴν ϑυγατέρα, τὸν δὲ 
χαλεπαίνειν" τὸν δὲ, ἐπειδὴ οὐκ ἐτύγχανε, κατεύχε- 
σϑαι τῶν ᾿Δχαιῶν πρὸς τὸν ϑεόν; Ἔχωγε. Οἷσϑ᾽ 
οὖν ὅτι μέχρι μὲν τούτων τῶν ἐπῶν, ---- καὶ ἐλίσσετο 
πάντας “ἡχαιοὺς, ἀτρείδα δὲ μάλιστα, δύω κοσμήτο- 
08 λαῶν, λέγει τε αὐτὸς ὁ ποιητὴς, καὶ οὐδ᾽ ἐπιχει- 
θεῖ ἡμῶν τὴν διάνοιαν ἄλλοσε τρέπειν, ὡς ἄλλός τις 

ὃ λέγων ῆ αὐτός" τὰ δὲ μετὰ ταῦτα, ὥσπερ αὐτὸς 
ἂν ὃ ΧΟ ὕσης, λέγει, καὶ πειρᾶται ἡμᾶς ὁτιμάλιστα 

ποιῆσαι μὴ Ὅμηρον δοχεῖν εἶναι τὸν ΓΚ ντα, ἀλλὰ 
τὸν ἱερέα, πρεσβύτην ὄντα. καὶ τὴν ἄλλην δὴ πᾶσαν 

σχεδόν τι οὕτω πεποίηται διήγησιν περί τε τῶν ἐν 
Ἰλίῳ καὶ περὲ τῶν ἐν ϑάχῃ, καὶ ὅλῃ ᾿Οδυσσείᾳ πα- 
ϑημάτων. Πάνυ μὲν οὖ», ἔφη. Οὐκοῦν διήγησις 

μέν ἐστι, καὶ ὅταν τὸς ῥήσεις ἑκάστοτε λέγη, καὶ ὅ- 

ταν τιὶ μεταξὺ τῶν ῥήσεων. Πῶς γὴρ οὔ; λλ᾽ ὅταν 
γέ τινὰ λέγῃ ῥῆσιν ὥς τις ἄλλος ὧν, ἀρ᾽ οὐ τότε ὃ- 
μοιοῦν αὐτὸν φήσομεν ὅὄτιμάλιστα τὴν αὑτοῦ λέξιν 
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ἑκάστῳ ὃν ἂν προείπῃ ὡς ἐροῦντα; Φήσομεν. τί 
γὰρ οὔ; Οὐκοῦν τό γε ὁμοιοῦν ἑαυτὸν ἄλλῳ, ἢ κᾶς- 

τὰ φωνὴν, ἢ κατὰ σχῆμα, μιμεῖσθαι ἐστὲν ἐκεῖνον ᾧ 
ἂν τις ὁμοιοῖ; 1 μήν; Εν δὴ τῷ τοιούτῳ ὡς ἔοι- 

κεν, οὗτός τε καὶ οἵ ἄλλοι ποιηταὶ διιὶ μιμήσεως τὴν 
διήγησιν ποιοῦνται. Πάνυ μὲν οὖν. Εὶ δὲ γε μη- 
'δαμοῦ ἑαυτὸν ἀποχρύπτοιτο ὃ ποιητὴς, πᾶσα ἂν 

αὐτῷ ἄνευ μιμήσεως ἡ ποίησίς τε καὶ ἡ διήγησις 
γεγονυῖα εἴη. ἴνα δὲ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐκ αὖ μανϑάνεις 
ὅπως ἂν τοῦτο γένοιτο, ἐγὼ φράσω. εἰ γὼρ “Ομη- 

θοὸς εἰπὼν ὅτι ἦἾλϑεν ὁ Χρύσης τῆς τε ϑυγατρὸς λὺύ- 

τρὰ φέρων, καὶ ἱκέτης τῶν γαιῶν, μάλιστα δὲ τῶν 
βασιλέων, μετὰ τοῦτο μὴ ὡς Χρύσης γενόμενος ξλε- 
γεν, ἀλλ᾽ ἔτι ὡς “Ὅμηρος, οἶσϑ' ὅτι οὐκ ἂν μέμησις 

ἦν, ἂὰ» ἁπλῆ διήγησις" εἶχε δ᾽ ἂν ὧδέ πως" (φρά- 
σὼ δὲ ἄνευ βέτρου" οὐ γὰρ εἰμὴ ποιητικός) ᾿Ελϑὼν 
ὃ ἱερεὺς εὔχετο ἐκείνοις μὲν τοὺς ϑεοὺς δοῦναι, ἑλύν- 
τὰς τὴν Τροίαν, αὐτοὺς δὲ σωϑῆναι. τὴν δὲ ϑυγα- 
τέρα οἵ αὐτῷ λῦσαι, δεξαμένους ἄποινα, καὶ τὸν 

ϑεὸν αἰδεσϑέντος. τοιαῦτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ, οἵ 
μὲν ἄλλοι ἐσέβοντο καὶ συνήνουν" ὁ δὲ γαβεμνων 
ἡγρίαινεν, ἐντελλόμενος γῦν τὸ ἀπιέναι, καὶ αὖϑις 

μὴ ἐλϑεῖν, μὴ αὐτῷ τὸ, τε σκῆπτρον καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ 

στέμματα οὐκ ἐπαρπέσοι. πρὶν δὲ λυϑῆναι αὐτοῦ 
τὴν ϑυγατέρα, ἐν Ἄργει ἔφη γηράσειν μετὰ οὖ. ἀπιέ- 
γαι δὲ ἐκέλευε, καὶ μὴ ἐρεδσίζειν, ἵνα σῶς οἴκαδε ἔλ- 
ϑοι. ὃ δὲ πρεσβύτης ἀκούσας ἔδεισέ τε καὶ ἀπήει 
σιγῇ. ἀποχωρήσας δ᾽ ἐκ τοῦ στρατοπέδου, πολλὰ 
τῷ ᾿Ἱπόλλωνι εὔχετο, τάς τὸ ἐπωνυμίας τοῦ ϑεοῦ 



-- 
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-- ε . Ἃ 5 

ἀνακαλῶν, καὺ ὑπομιμνήσκων καὶ ἀπαιτῶν. εἶ τε πώ- 
ωὡ 3 ᾿ -« 

ποτὲ ἢ ἐν ναῶν οἰκυδομήσεσιν ἢ ἐν ἱερῶν ϑυσίαις 
Ἀεχαφισμένον δωρήσαιτο" ὧν δὴ χάριν πατεύχετο 
τίσαν τοὺς “ἀχαιοὺς τὰ ἃ “δάκρυα τοῖς ἐκείνου βέλε- 
σιν. οὕτως, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ ἑταῖρε, ἄνευ μιμήσεως ἃ- 
πλῆ διήγησις γένεται. Μανϑάνω, ἔφη. Ἰάνθϑανξ 
τοῖν υν, ῃν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι ταύτης αὖ ἐναντία γίγνεται, 

ὅταν τὶς τὰ τοῦ ποιητοῦ τὰ μεταξὺ τῶν ῥήσεων ἐξαΐ- 

ρῶν, τὰ ἀμοιβαῖα καταλίπῃ. Καὶ τοῦτο, ἔφη, μα»- 
Ι͂ ΙΖ) » . - 

ϑάγω, τι ἐστὶ τὸ περὶ τὰς τραγῳδίας τοιοῦτον. 
᾿Ορϑύτατα, ἐ ξφΉ, ὑπέλαβες. Καὶ οἶμαι σοὶ ἤδη δη-- 
λοῦν ὃ ἔμπροσϑεν οὐχ οἱόοτ ἦν" ὅτι τῆς ποιήσεώς 
τε καὶ μυϑολογίας, ἡ μὲν, διὰ μιμήσεως ὅλη ἐστὶν, 

ν Π ὰ ς 

ὥσπερ σὺ λέγεις, τραγῳδία τε καὶ κωμῳδία" ἢ δὲ 
2 

δι ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ. εὕροις δ᾽ ἂν 

αὐτὴν μάλιστά που ἕν διϑυράμβοις. ἡ δ᾽ αὖ δὲ 
ἀμφοτέρων, ἕν τὲ τῇ τῶν ἐπῶν ποιήσει, πολλαχοῦ 

ι ; Υ ν 2 Α ͵ 

δὲ καὶ ἄλλοϑι, εἴ μοι μανϑάνεις, ᾿Αλλὰ ξυνέημι, ἔφη, 
τι ! ν ’ “,}ὔ ». Υ ᾿ |] 9 

0 τότε ἐβούλον λέγειν. Καὶ τὸ πρὸ τούτου δὴ ἀνα- 
Γ ἔ ( 32» ει " Γ 2! Ξν, ψὼ 

μ᾽ήσϑητι, τε ἔφαμεν, ἃ μὲν λεκτέον, ἤδη εἰρῆσθϑαε; 
ι , Ξ » Υ ἢ 

ὡς δὲ λεκτέον, ἔτι σκεπτέον εἶναι. -Αλλὰ μέμνημαι. 
᾿ » ͵ ΞΜ; «ι.» [] ἢ 
“οῦτο τοίνυν αὐτὸ ἣν ὁ ἕλεγον, οτι χρεέη διομολο- 
γήσασϑαι. πότερον ἐάσομεν τοὺς ποιητὰς μιμουμέ- 

ς»"»ν - »ο5΄ ᾿ Υ 

γοὺς ἡμῖν τὰς διηγήσεις ποιεῖσθαι, ἢ τὰ μὲν μιμου- 
Υ͂ ᾿ νι ᾿ - ς ᾽}Ἀ 3 ι 

μένους, τὰ δὲ μὴ“ καὶ ὑποῖα ἑκάτερα. ἢ οὐδὲ μι- 
μεῖσθαι. Παγτεύομαι, ἔφη, σκοπεῖσθαί σὲ εἴτε 

«ὃ ἘΜ Ω. ’ Ν δί 3 , φποαραδεξόμεϑθα τραγῳδίαν τε καὶ κωμῳδέαν εἰς τὴν 
Π γ} Ἀ 27 21 “ 3», 3 ν᾽ Ἃ , 2» 

πύλιν, εἴτε καὶ οὐ. Ἴσως, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ πλείω ἔτε 
’ 3 ι . » Π Ξ 3 ΝΜ »Ν 

τούτων. οὐ γὰρ δὴ ἔγωγέ πω οἶδα ἀλλ᾽ ὁπὴ ἂν ὃ 
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λόγος, ὥσπερ πνεῦμα, φέρῃ, ταύτῃ ἰτέον. Καὶ καλῶς 

γ᾽, ἔφη, λέγεις. Τόδςε τοίνυν, ὦ δείμαντε, ἄϑρει, πὐὖός- 

τερον μιμητικοὺς ἡμῖν δεῖ εἶγαν τοὺς φύλακας, ἡ οὔ. 
ἢ καὶ τοῦτο τοῖς ἕμπροσϑεν ὃ ἕπεται, ὅτι εἷς ἕκαστος 
ε ι νυ ΕῚ ᾿ »Σ7.Νὦ ) ᾽ Π "Ἢ 7 

ἕν μὲν ἂν ἐπιτήδευμα καλῶς ἐπιτηδεύοι, πολλὰ ὃ 

οὔ- ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο ἐπίχειροῖ, πολλῶν ἐφαπτόμενος, 
πάντων ἀποτυγχάνοι ἂν, ὥστ᾽ εἶναί που ἐλλόγιμος. 
Τί δ᾽ οὐ μέλλει; Οὐκοῦν καὶ περὶ μιμήσεως ὃ αὐτὸς 
λόγος, ὅτι πολλιὶ ὃ αὐτὸς μιμεῖσθαι εὐ, ὥσπερ ἕν, 

“οὐ δυνατός. Οὐ γὰρ οὖν. Σχολῇ ἄρα ἐπιτηδεύσει γέ 
τι ἅμα τῶν ἀξίων λόγου ἐπιτηδευμάτων, καὶ πολλὰ 
μιμήσεται, καὶ ἔσται μιμητιχός. ἐπεὲ που οὐδὲ τὰ δο- 
κοῦντα ἐγγὺς ἀλλήλων εἶναι δύο μιμήματα δύνανται 
οἱ οὐτοὶ ἅμα εὖ μιμεῖσθαι" οἷον, κωμῳδίαν καὶ τρα- 
γῳδίαν ποιοῦντες. ἢ οὐ μιμήματα ἄρτι τούτω ἐκά- 

ν Ὁ ͵ « 3 λεις; Ἔγωγε. καὶ ἀληϑὴ λέγεις, ὅτι οὐ δύνανται οἵ 
2 [] 3ς.υ Υ ς ἐκ ὦ ν ᾿ 

αὐτοί. Οὐδὲ μὴν δαψῳδοὲ γε καὶ ὑποκριταὶ ἅμα, 
» ---ἅ 7 3 »οΣἍἌ 

ἀληθῆ. 41λλ οὐδὲ τοι ὑποκριταὶ κωμῳδοὶς τὲ καὶ τρα- σή. ἣν φῶ 
38 

γῳδοῖς οὗ αὐτοί. πάντα δὲ ταῦτα μιμήματα" ἢ οὔ; 
Ἵι ατα. Καὶ ὅτι γε τούτων, ὦ “1δεὶ πϑνῳ, αὐγν8- μή 
ταί μοι εἰς μικρήτερα κατακεκερματίσθαι ἡ τοῦ ἂν- 

Ψ ΕῪ -»“ἷἷ 

ϑρώπου φύσις" ὥστ᾽ ἀδύνατος εἶναι πολλὰ καλῶς 

μιμεῖσϑαι, ἢ αὐτὰ ἐκεῖνα πράττειν ὧν δὴ καὶ το μι- 
μήματα ἐστὶν ἀφομοιώματα. ᾿ληϑέστατα, ἢ δ᾽ ὅς. 
Εἰ ἄρα τὸν πρῶτον λόγον διασώσομεν, τοὺς φύλα- 

ς.. μὴ - 32) - .ο“ 

κας ἡμῖν τῶν ἄλλων πασῶν δημιουργιῶν ἀφειμένους, 
δεῖν εἰναι δημιουργοὺς ἐλευϑερίας τῆς πόλεως πάνυ 
5» 8 - Ἂ δὲ 21 ) Π [" . » 

ἀκριβεῖς, καὶ μηδὲν ἀλλο ἐπιτηδεύειν ὃ, τι μὴ εἰς 
-- ᾿ ὲ εν. Α ᾿ }ι 3 4 2] ’ τοῦτο φέρει" οὐδὲν δὴ δέοι ἂν αὐτοὺς ἄλλο πράττειν 
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οὐδὲ μιμεῖσθαι" ἐὼν δὲ μιμῶνται, μιμεῖσθαι τὰ τοὺ- 

τοις προσήκοντα εὐϑὺς ἐκ παίδων, ἀνδρείους, σὠώ- 

φρονᾶς, δοίους, ἐλευϑέρους, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα" 
ι 39 ϑ Ἶ . 4 » 

τὰ δ᾽ ἀνελεύϑερα μὴτε σιοιξεῖν, μήτε δεινοὺς εἶναν 
μιμήσασϑαι, μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῶν αἰσχρῶν" ἵνο μὴ 

ἐκ τῆς μιμήσεως, τοῦ εἶναι ἀπολαύσωσιν. ἢ οὔκ ἢ).- 

σϑησαι ὅτι αὖ μιμήσεις, ἐὰν ἐκ νέων πόῤῥω διατελέ- 
σωσιν, εἰς ἔϑη τε καὶ φύσιν καϑίστανται, καὶ κατὰ 

σῶμα καὶ φωνὰς, καὶ κατιὶ τὴν διάνοιαν; Καὶ μά- 
3 ὃς 3 ἜΨΨΞ ᾿ ΕΣ 5, ΤῊΝ τ᾽ 

λα, ἡ ὃ Ου δὴ ἐπιτρέψομεν, ἢν ὃ ἐγὼ, ὧν φα- 
Ὁ 3 ι 2) 

μὲν ϑοανφα καὶ δεῖν αὐτοὺς ἄνδρας ἀγαθοὺς γε: 
᾿ Ὁ" - Γ, 5" 

γέσϑαι, γυναῖκα μιμεῖοίδαι, ἄνδρας ὄντας, ἢ νέαν, 
}) Ἢ ἣν δι κ 9 ὃ Ἅ λ ὃ ΜΝ δ} Π 9 

) πρεσβυτέραν, ἢ ἀνδρὲ λοιδορουμόνην, ἡ πρὸς ϑε- 
Σ «, 5 

οὺς ἐρίζουσάν τὲ καὶ μεγαλαυχουμένην, οἰομένην 
5 (5 Ὧν ὁ -ΟὉ Χ ᾿ 

εὐδαέμονα εἶναι, ἢ ἐν ξυμφοραῖς τε καὶ πένϑεσι καὶ 

ϑϑρήνοις ἐχομένηγ᾽ κἀμνουσαν δὲ, ἢ ἐρῶσαν, ἢ ὡδέ.- 
γουσαν, πολλοῦ καὶ δεήσομεν. Παντάπασι μὲν, ἣ 

δ᾽ ὅς. Οὐὐδὲ γε δούλας τ καὶ δούλους πράττοντας 
2 «- “ ΡῚ ’ , Ἂ 

ὅσα διωϑο Οὐδὲ τοῦτο. Οὐδέ γε ἄνδρας κακοὺς, 

ὡς ἔοιμε, δειλοὺς τὸ καὶ τὰ ἐναντίῳ πράττοντας ὧν 

γῦν δὴ εἴπομεν" κακηγοροῦντάς τὲ καὶ κωμῳδοῦν- 
5 , Ἃ 2 ρω γν δὰ 

τας ἀλλήλους, καὶ κπισχρολογοῦντας, μεϑύοντας ἢ 
Ἃ ἢ 2. Χ 53) μι ς Ὁ ἘΣ ΕῚ 

καὶ νήφοντας, ἢ καὶ ἀλλὰ σσὰ οὗ τοιοῦτον καὶ ἐν λό- 

γοις καὶ ἐν ἔργοις ἁμαρτάνουσιν εἰς αὑτοὺς τὲ καὶ 
εἰς ἀλλήλους. οἶμαι δ᾽ οὐδὲ μαινομένοις ἐδιστόον 
ἀφομοιοῦν αὑτοὺς ἐν λόγοις, οὐδ᾽ ἐν ἔργοις. γνῶ» 

᾿ ᾿ , ͵ ᾿ 

ὁτέον μὲν γὼρ καὶ μαινομένους καὶ πονηροὺς ἄνδρας 

τὸ χαὶ γυναῖκος, ποιητέον δ᾽ οὐδὲν τούτων, οὐδὲ 
᾽ » ἜΣ εἰ ! . τ Ἂ 5 ΡΥ Ὁ " 

μιμητέὲον. «ἀληϑέστατα, ἔφη. Τί δ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, χαλ- 
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ΒΡ τὰ τ Δ} 2) - Ἃ , 
κεύοντας, ἢ τι ἄλλο δημιουργοῦντας, ἢ ἐλαύνεντας 

͵ ͵ Ν 

τριήρεις, ἢ κελεύοντας τούτοις, ἢ τι ἄλλο τῶν περὶ 
- .»" ͵ Ἕ 3φν 

ταῦτα, μιμητέον; Καὶ πῶς; ἔφη, οἷς γε οὐδὲ προς- 
Π -ϑ 3 γω" Ν " 

ἔχειν τὸν νοῦν τούτων οὐδενὲ ἐξέσται; Τί δέ; ὑἵπ- 

πους χρεμετίζοντας, καὶ ταύρους μυκωμένονς, καὶ 
ποταμοὺς ψοφοῦντας, καὶ ϑάλατταν κτυποῦσαν, 

, - ᾿ “' τ γ᾽ 

καὶ βροντὰς, καὶ πάντα αὖ τὰ τοιαῦτα ἡ μιμήσον- 
39 32 9 Π 3 »-"Ὕ΄ 2» ᾿ ’ 

ται; 1λλ' ἀπείρηται αὐτοῖς, ἔφη, μήτε μικίνεσϑαι, 
[ " »-ὥ5ὦ ᾿ ϑ Ξ ᾿ ᾿ μὴτε μαινομένοις ἀφομοιοῦσϑαι. Εἰ ἄρ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

2», Ν 1δ ““ ΞΕ ἢ ὃ μανϑάνω ἃ σὺ λέγεις, ἔστι τὶ εἰδὸς λέξεως τε καὶ δι- 
ἡγήσεως, ἐν ᾧ ἂν διηγοῖτο ὃ τῷ ὄντε καλὸς κᾷ ἀγαϑὸς, 
ὅπότε τὶ δέοι αὑτὸν λέγει»" καὶ ἕτερον αὖ ἀνόμοιον 
τούτων εἶδος, οὗ ἂν ἔχοιτο αἰδὲ καὶ ἐν ᾧ διηγοῖτο ὃ 

ἐγαντίως ἐκείνῳ φὺς τε καὶ τραφείς, Ποῖα δὴ, ἕ ἔφη, 
ταῦτα; Ὃ μὲν μοι δοκεῖ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, μέτριος ἀνὴρ, 
ἐπειδὼν ἀφίκηται ἐν τῇ διηγήσει ἐπὶ λέξιν τινὰ ἢ 

ἢ» ΌΣ ὃ Π ι ΝΣ - ΕῚ ἀμ : « Ε] ᾽ νι » -»Σ. 

πρᾶξιν ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, ἐϑελήσειν, ὡς αὐτὸς ὧν ἐκεῖ- 
5 2 “Ὁ ) - 

γος, ἀπαγγέλλειν, καὶ οὐκ αἰσχυνεῖσϑαι ἐπὶ τῇ τοι- 
αὐτῃ μιμήσει" μάλιστα μὲν, μιμούμενος τὸν ἀγα- 
ϑὸν» ἀσφαλῶς τε καὲ ἐμφρόνως παρ νον " ξλάττω 

δὲ καὶ ἧττον, ἢ ὑπὸ νόσων ἢ ὑπὸ ἐρώτων ἐσφαλ, μὲ- 
γον, ἢ καὶ ὑπὸ μέϑης ἢ τινος ἄλλης συμφορᾶς. ὅταν 
δὲ γίγνηται κατά τινὰ ἑαυτοῦ ἀνάξιον, οὐκ ἐϑελὴ- 

Ὁ ὃ « .ῳ , 

σειν σπουδῇ ἀπεικάζειν δκυτὸν τῷ χείρονι" εἰ μὴ ἄ- 
ι .“ - ᾿ 

ρα κατὰ βρυχὺ, ὁτὰν τὲ χρηστὸν ποιῇ" ἀλλ᾽ αἰσχυ- 
- Ὁ ᾿ αν ὁ ἃ ] .-- »"οΟ 

χειαδιοια ἅμα, μὲν, ἀνημγάστοῦ ον. τοῦ μιμεῖσθαν 
τοὺς τοιούτους, ἅμα δὲ καὶ δυσχερκέτων αὑτὸν ἐκ- 
μάττειν τε καὶ ἐνιοτάναε εἰ τοὺς τῶ» κακεόνων τὐὖς- 

᾿ Ἃ 5 "» - ᾿ ᾿ ο « ᾿ ΣῈ 

ποὺς" καὶ ἀτιμάζων τῇ διανοίᾳ, ὅτε μὴ παιδιᾶς 



οὔ ῬΤΑΤΙΟΝΙΞ Ῥ'297.4.Ὁ.6, 

χάριν, Εἰκὸς, ἔφη. Οὐκοῦν διηγήσει χρήσεταν οἵαν 
ἡμεῖς ὀλίγον πρότερον διήλθομεν περὶ τὰ τοῦ “ Ομή- 
ρου ἔπη; καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ λέξις μετέχουσα μὲν ἀμ- 
φοτέρων, μιμήσεώς τὲ καὶ τῆς ἄλλης διηγήσεως, 
σμικρὸν δὲ τι μέρος ἔν πολλῷ λόγῳ τῆς μιμήσεως; ἢ 
οὐδὲν λέγω; Καὶ μάλα, ἔφη, οἷόν ; γε ἀνάγκη τὸν 
τύπον εἶναι τοῦ τοιούτου ῥήτορος. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, ὃ μὴ τοιοῦτος αὖ, ὅσῳ ἂν φαυλότερος ἢ, πάντα 
τὸ μᾶλλον διηγήσεται, καὺ οὐδὲν ἀνάξιον ἑαυτοῖ 
οἷἴήσεται εἶναι; ὧστε πάντα ἐπιχειρήσει μιμεῖσθαι 
σπουδῇ τε καὶ ἐναντίον πολλῶν, καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέ- 
γομεν, βροντάς τε, καὶ ψόφους ἀνέμων τε καὶ χαλα- 
ζῶν, καὶ ἀξόνων, καὶ τροχιλίων, καὶ σαλπίγγων, καὶ 

αὐλῶν, καὶ συρίγγων, καὶ πάντων ὀργάνων φωγᾶς, 

καὶ ἔτι κυνῶν καὶ προβάτων καὶ ὀρνέων φϑόγγους. 
καὶ ἔσται τούτων δὴ ἡ λέξις ἅπασα διὰ μιμήσεας 
φωναῖς τε καὶ σχήμασιν, ἢ σμικρόν τι διηγήσεως 
ἔχουσα. ᾿Ανάγκη, ἔφη, καὶ τοῦτο. Ταῦτα τοίνυν, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἕλεγον τὰ δὺο εἴδη τῆς λέξεως. Καὶ γὰρ 
ἔστιν, ἔφη. Οὐκοῦν αὐτοῖν τὸ μὲν σμικρὰς τὰς με- 
ταβολὰς ἔχει" καὶ ἐάν τις ἀποδιδῷ πρέπουσαν ἀρ- 

μονέαν καὶ δυϑμὸν τῇ λέξει, ὀλίγου πρὸς τὴν αὐτὴν 
γίγνεται λέγειν τῷ ὀρϑῶς λέγοντι, καὶ ἐν μιᾷ ἄρμο- 
νίᾳ. σμικραὶ γὰρ αἱ μεταβολαὶ, καὶ δὴ καὶ ἐν ῥυϑμῷ 
ὡσαύτως παραπλησίῳ τινί. Κομιδῇ μὲν οὖν, ἔφη, 

οὕτως ἔχει. Τί δέ; τὸ τοῦ ἑτέρου εἶδος οὐ τῶν 

ἐναντίων δεῖται, πασὼν μὲν ἁρμονιῶν, πάντων δὲ 
ῥυϑμῶν, εἰ μέλλοι αὖ οἰκείως λέγεσϑαι, διὰ τὸ πα»- 
τοδαπὸς μορφὲς τῶν μεταβολῶν ἔχειν; Σφόδρα γε 
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οὕτως ἔχει. 4ρ᾽ οὖν πάντες οἵ ποιηταὶ καὶ οἵ τὶ λέ- 
γοντες, ἢ τῷ ἑτέρῳ τούτων ἐπιτυγχάνουσι τύπῳ τῆς 
λέξεως, ἢ τῷ ἑτέρῳ, ἢ ἐξ ἀμφοτέρων τινὶ ξυγκερα»- 
γύντες; ἀνάγκη, ἔφη. Τί οὖν ποιήσομεν; ἢν δ᾽ ἐγώ. 

Πότερον εἰς τὴν πόλιν πάντας τούτους παραδεξόμε- 
9α, ἢ τῶν ἀκράτων τὸν ἕτερον, ἢ τὸν κεκραμένον; 
᾿Εὰν ἢ ἐμὴ, ἔφη, νικᾷ, τὸν τοῦ ἐπιεικοῦς μιμητὴν, 

τὸν ἄκρατον. ᾿Αλλὰ μὴν, ὦ “ἀδείμαντε, ἡδὺς γε καὶ 
ὅ κεκραμένος" πολὺ δὲ ἥδιστος σαισέ τε καὶ παιδα- 
γωγοῖς ὃ ἐναντίος οὗ σὺ αἱρῇ, καὶ τῷ πλείστῳ ὄχλῳ. 
Ἡδιστος γάρ. ᾿Αλλ ἴσως, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐκ ἂν αὐτὸν 
ἁρμόττειν τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ, ὅτι οὐκ ἔστε διπλοῦς 
ἀνὴρ παρ᾽ ἡμῖν, οὐδὲ πολλαπλοῦς" ἐπειδὴ ἕκαστος 
ἕγ 7 πράττει. Οὐ γὰρ οὖν ἁρμόττει. Οὐκοῦν διὰ ταῦ- 
τα ἐν μόνῃ τῇ τοιαύτῃ πόλει, τόν τε σκυτοτόμον, 
σχυτοτόμον εὑρήσομεν, καὶ οὐ κυβερνήτην, πρὸς τῇ 
σκυτοτομίῳᾳ; » καὶ τὸν γεωργὸν, “7εωργὸν, καὶ οὐ δι- 
καστὴν, πρὸ τῇ γεωργίᾳ; καὶ τὸν πολεμικὸν, πο- 
λεμικὸν, καὶ οὐ χφηματιστὴν, πρὸς τῇ πολεμικῇ; καὶ 
πάντας οὕτως; ᾿ἀληϑῆ, ἔφη. ᾿νδρα δὴ, ὡς ἔοικε, 

δυνάμενον ὑπὸ σοφίας παντοδαπὸν γίγνεσθαι, καὶ 
μιμεῖσθαι πάντα χρήματα, εἰ ἡμῖν ἀφίποιτο εἷς τὴν 
πόλιν αὐτός τε καὶ τὰ ποιήματα βουλόμενος ἐπιδεί- 

ἕασϑαι, προσκυγνοῖμεν ὃν αὐτὸ, ὡς ἱερὸν, Καὶ ϑαυ- 
μαστὸν, καὶ ἡδύν. εἴποιμεν δ᾽ ἂν ὅτι οὐκ ἔστι τοι- 
οὗτος ἁνὴρ ἐν τῇ πόλει παρ᾽ ἡμῖν, οὔτε ϑέμις οὐνα 

γεσϑαι" ἀποπέμποιμέν τὸ ἂν εἰς ἄλλην πόλιν, μύ- 
θον κατὰ τῆς κεφαλῆς καταζχέαντες, καὶ ξρέῳ στέψαν»- 

τὲς" αὐτοὶ δ᾽ ἂν τῷ αὐστηροτέρῳ καὶ ἀηδεστέρῳ ποε- 
Γελνν ΤύΎι α 
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ἡτῇ χρῷῴμεϑο καὶ μυϑολόγῳ, ὠφελείας ἕνεχα, ὃς ἡμῖν 
τὴν ταῦ ἐπεεικοῦς λέξιν μιμοῖτο, καὶ τὰ λεγόμενα λέ- 
Ὁ ἐν ἐχδύγοις τοῖς τύποις οἷς κατ ἀρχὰς ἐνομοϑε- 

πησίίμ8ϑο, ὅτε τοὺς στρατιώτας ἐπεχειροῦμεν παι» 
δεύευν. Καὶ μοεΐλ᾽, ἔφη " οὕτως ἂν ποιοῖμεν, εἰ ἐφ᾽ ῃ- 
μὴν εἴη. Ιγὺν δὲ, εἶπον ἐγὼ, ὦ φίλε, κιγδυγνεῦει ἡμῖν 
τῆς μουσικῆς τὸ περὺ λόγους τὲ καὶ μύϑους παντε- 

ἀλῶς διαπεπεράνϑαι. ἅ » τὲ γὰρ λεκτέον καὶ ὡς λε- 
φὐέο» εἴρηται. Καὶ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη. Οὐχοῦν 
ἀιδτὰ τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ περὶ ᾧδῆς τρόπου καὶ μὲ 
λῶν, λοιπόν». Ζηλαδή. Ὧρ οὖν οὐ πᾶς ἤδη ἂν δὔροι 
δὲ ἡμῖν λεκτέον περὺ αὐτῶν, καὶ οἵω δεῖ εἶναι, εἴπερ 
βδλλομεν τοῖς προειρημένοις συμῳώνησοι»» » Καὶ ὃ 
Τλούκων ἐπιγελάσας, Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, ᾧ Σώκρατες, 
κιγδυγεύω ἐ ἐκτὸς τούτων τῶν πάντων εἶναι. οὔκουν 
ὑμωγῶς 78 ἔχω ἂν τὼ παρόντι ξυμβαλέσϑαι ποῖα ἀτ- 
τὸ δεῖ ἢ ᾽ ἡμᾶς λέγειν" ὑποπτεύω μέντοι. “Πάντως δὴ 
πθῦ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, πρῶτον μὲν τόδε ἱκανῶς ἔχεις λέγειν, 
Θτὸ τὰ μέλος ἐκ τριῶν ἐστὲ συγκείμενον, λόγου τε, καὶ 
ὥρμογνέας, καὶ δυϑμοῦ. Ιγαὶ, ἔφη, τοῦτό γε. Οὐκ- 

. ϑῶν ὅσον γε αὐτοῦ λόγος ἐστὲν, οὐδὲν δή ποῦ δια- 
φέρει τοῦ μὴ ἀδομένον λόγου, πρὸς τὸ ἐν τοῖς αὖ- 

ποὶς δεν τὗποις λέγεσθαι οἷς ἄρτι προείπομεν, καὶ 

ὥσαύτως; “11ηϑῆ, ἔφη. Καὶ μὴν τήν γε ἁρμονίαν 
δοῦν ῥυθμὸν ἀκολουϑεῖν δεν τῷ λόγῳ. πῶς δ᾽ οὔ; 
“Αλλὼ μέντοι ϑρήνων σε κἀὶ ὀδυρμῶν ἔφαμεν ἐν λό- 
γφῖς οὐδὲν προσδεῖσθαι. Οὐ γὰρ οὔ. Τίνες οὖν 
ϑρηνώδεις ἁρμονῦαχι, λέγε μοι. σὺ γὰρ μουσικός. 
παᾶιξολυδιστὲ, ἔρη, καὶ συντονολυδιστὶ, καὶ τοιαῦται 
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τινές. Οὐχοῦν αὗται, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ̓ἀφαιρετέαι. ἄχρη- 
στοι γὰρ καὶ γυναιξὶν ἃς δεὶ ἐπιεικεῖς εἶναι, μὴ ὅτι 
ἀνδράσι. Πάνυ γε. ᾿Αλλὰ μὴν μέϑη γε φύλαξιν ἄ- 
πρεπέστατον, καὶ μαλακέο καὶ ἀργέα. Πῶς γὰρ οὕ; 
1 νες οὖν μαλι ακαΐ τε καὶ συμποτικαὶ τῶν ἄρμονι- 

ὧν; Ἰαστὶ, ἢ δ᾽ ὃς, καὶ λυδιστέ" αἵτινες χαλαραὶ 
ΠΟΤΌΝ Ταύταις οὖν, ὦ φίλὲ; ἐπὲ πολεμικῶν ἀν- 

δοῶν ἔσϑ᾽ ὃ, τι χρήσῃ; Οὐδαμῶς, ἔφη. ᾿Αλλὰ κιν- 

δυρεύει σοὶ δωριστὶ λεέπεσϑαι καὶ φουγιστί. Οὐκ 
οἶδα, ἔφην ἐγὼ, τὸς ἁρμονίας" ἀλλὰ κατάλιπε ἐκεί- 

γὴν τὴν ἁρμονίαν ἣ ἔν τε πολεμικῇ πράξει ὄντος ἀν- 
δρείου καὶ ἐν πάσῃ βιαίῳ ἐργασίᾳ, πρεπόντως ἂν 
μιμήσαιτο φϑόγγους τε καὶ προσῳδίέας, καὶ ἀποτυ- 
χόντος, ἢ εἰς τραύματα ἢ ϑανάτους ἰόντος, ἢ) εἴς τι- 

να ἀλλὴν ξυμφορὼν πεσόντος, ἐν πᾶσι τούτοις πα- 
θατεταγμένως καὶ καρτερούντως ἀμυνομένου τὴν τύ- 
χην. καὶ ἄλλην αὖ, ἐν εὐρηνικῇ τε καὶ μὴ βιαίῳ 

ἀλλ᾽ ἐν ἑκουσίῳ πράξει ὄντος" ἢ τινά τι πείϑοντός 

τὲ χαὶ δεομένου, ἢ εὐχῇ ϑεὸν, ἢ διδαχῇ καὶ γουϑε- 
τήσεν ἄνϑρωπον" 2) τοὐναντίον, ἄλλῳ δεομένῳ ἢ δι- 
δάσκοντι ἢ μεταπείϑοντι ἑαυτὸν ὑπέχοντα" καὶ ἐκ 
τούτων πράξαντα κατὰ νοῦν, καὶ μὴ ὑπερηφάνως 

ἔχοντα, ἀλλὰ σωφρόνως τὲ καὶ μετρίως ἐν πᾶσι τοὺὐ- 
τοις πράττοντά τε, καὶ τὰ ἀποβαΐίνοντα ἀγαπῶντα. 

ταὐτας δὺο ἁρμονίας, βίαιον, ἑκούσιον" δυστυχούν- 
τῶν, εὐτυχούντων" σωφρόνων, ἀνδρείων, αἵτινες 

φϑόγγους μιμήσονται κάλλιστα, ταύτας λεῖπε. 41}, 
ῃ δ᾽ ὃς, οὐκ ἄλλας αἰτεῖς λείπειν, ἢ ἃς δὴ νῦν ἔλε- 
γον. Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, αὐδαγουῦδας γε, οὐδὲ πα- 

αλ 
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ναρμονίου ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ᾧδαῖϊς τε καὶ μέλεσιν. 
Οὔ μοι, ἔφη, φαίνεται. Τριγώνων ἄρα καὶ πηκτί- 
δων, καὶ πάντων ὀργάγων ὅσα πολύχορδα καὶ πο- 
λυαρμόνια, δημιουργοὺς οὐ ϑρέψομεν; Οὐ φαινό- 
μεϑα. Τί δέ; αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς παραδέξῃ εἰς 
τὴν πόλιν; ἢ οὗ τοῦτο πολυχορδότατον, καὺ αὐτὼ 
τὸ παναρμόνια, αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μιμήματα; 
Ζηλαδὴ, ἡ δ᾽ ὃς. “ύρα δὴ σοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ κίς- 
ϑάρα λείπεται, καὶ χατὰ πόλιν χρησίμους καὶ αὖ 

κατ ἀγροὺς τοῖς γομεῦσι σύριγξ ἂν τις εἰη. “Ὡς γοῦν, 

ἔφη, ὃ λόγος ἡ ἡμῖν σημαίνει. Οὐδὲν 78, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
δευγὸν ποιοῦμεν, ὦ φίλε, βρελονϑεθ τὸν πόλλω καὶ 

τὰ τοῦ ᾿ϊπόλλωνος ὁ ὄργανα πρὸ Μαρούου τε καὶ τῶν 
ὀκείνου ὀργάνων. ΠΙὰ 4, ἡ δ᾽ ὃς, οὔ μοι φαινόμε- 
9α. Καὶ νὴ τὸν Κύνα, εἶπον, “λελήϑαμέν γε διακα- 
ϑαίρφοντες πάλιν ἣν ἄρτι τρυφᾷν ἔφαμεν πόλιν. Σὼ- 

φρογοῦντές γε ἡμεῖς, ἡ δ᾽ ὃς. Ἴ1ϑι δὴ, ἕφην, καὶ τὰ 
λοιπὰ καϑαίρωμεν. ἑπόμενον γὰρ δὴ ταῖς ἁρμονΐί- 
αἰς ἂν ἡμῖν εἴη τὸ περὶ δυϑμούς" μὴ ποικίλους αὖ- 
τοὺς διώκειν μηδὲ παντοδαπὰς βάσεις, ἀλλὰ βίου 

ῥυϑμοὺς ἰδεῖν κοσμίου τε καὶ ἀνδρείου τένες εἰσίν" 

οὕς ἰδόντας, τὸν πόδα τῷ τοιούτῳ λόγῳ ἀναγκά- 

ζειν ἕπεσϑαν καὶ τὸ μέλος, ἀλλὰ μὴ λόγον ποδί τε 
καὶ μέλει. οἵτινες δ᾽ ἂν εἶεν οὗτοι οἵ ῥυϑμοὶ, σὸν 
ἔργον, ὥσπερ τὰς ἁρμονίας, φράσαι. ᾿Αλλὰ μὰ 4, 
ἔφη, οὗ» ἔχω λέγειν. ὅτι μὲν γὰρ τρία ἄττα ἐστὶν 
εἴδη, ἐξ ὧν αἵ βάσεις πλέκονται, ὥσπερ ἕν τοὺς 
φϑόγγοις τέτταρα ὅϑεν αἵ πᾶσαι ἁρμονίαι, τεϑεα- 
μένος ἂν εἴποιμι" ποῖα δ᾽ ὁποίου βίου μιμήματα, 
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λέγειν οὐκ ἔχω. ᾿Ιλλὰ ταῦτα μὲν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ με- 
τὰ Δάμωνος βουλευσόμεϑα, τίνες τὲ ἀνελευϑερίας 
καὶ ὕβρεως, ἢ μανίας καὶ ἄλλης κακίας πρέπουσαν 

βάσεις" καὶ τίνας τοῖς ἐναντίοις ληπτέον ῥυϑμούς. 

οἶμαι δέ γε ἀκηκοέναν οὐ σαφῶς ἐνόπλιόν τε τινὰ 
ὀγομάζοντος αὐτοῦ ξύνϑετον, καὶ δάκτυλον, καὶ ἡ- 

ρῶόν γε, οὐκ οἷδα ὅπως διακοσμοῦντος, καὶ ἴσον 

ἄνω καὶ κάτω τιϑέντος, εἰς βραχὺ τε καὶ μακρὸν γι- 
γόμενον" καὶ, ὡς ἐγῴμαι, ἴαμβον, καί τιν᾽ ἄλλον, 
τροχαῖῶον ὠνόμαζε. μὴ ὯΝ δὲ καὶ βραχύτητας “προσῆ- 

πτε. καὶ τούτων τισὶν οἶμαι τὲς ἀγωγὰς τοῦ ποδὸς 
αὐτὸν οὐχ ἧττον ψέγειν τε καὶ ἐπαινεῖν, ἢ τοὺς ῥυ- 
ϑμοὺς αὐτοὺς, ἤτοι Ξυγαμφό τερόν τι. οὐ γὰρ ἔγωγ 

ἔχω λέγειν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ὥσπερ εἶπον, εἰς Ζ1ὦ- 
μωγὰ ἀναβεῤλήσϑω. διελέσϑαι γὰρ, οὐ σμικροῦ λό- 
γου. ῃ σὺ οἴει; “ΠΠ7ὰ 4 οὐκ ἔγωγε. ᾿Ἰλλὰ τόδε 7ξ, 
ὅτι τὸ τῆς εὐσχημοσύνης τε καὶ ἀσχημοσύνης τῷ εὐ- 
ρούϑμῳ τὲ καὶ ἀῤῥύϑμῳ ἀκολουϑεῖ, δύνασαι διελέ- 
σϑαι; Πῶς δ᾽ οὔ; ᾿Αλλὰ μὴν τὸ εὑρυϑμόν τε καὶ 
ἀἄῤῥυθμον, τὸ μὲν τῇ καλῇ λέξει ἕπεται ὁμοιούμενον, 
τὸ δὲ, τῇ ἐναντίᾳ" καὶ τὸ εὐάρμοστον καὶ ἀνάρμο- 
στον, ὡσαύτως" εἴπερ δυϑμός γε καὶ ἁρμονέα λόγῳ, 
ὥσπερ, ἄρτι ἐλέγετο, ἀλλὰ μὴ λόγος τούτοις. Ἡϊλὰ 
μὴν, ἡ δ᾽ ὃς, ταῦτά 78 λόγῳ ἀκολουϑητέον. τί. δὶ 

ὁ τρόπος τῆς λέξεως, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ὃ λόγος; οὔ τῷ 

τῆς ψυχῆς ἤϑει ἕπεται; Πῶς γὰρ οὔ; Τὴ δὲ ἘΥ 
τἄλλα; Ἰγαί. Εὐλογία ὁ ἄρα, καὶ εὐαρμοστία, καὶ 
εὐσχημοσύνη, καὶ εὐρυϑμία, εὐηϑείᾳ ἀκολουϑεῖ, 

οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑποκοριζόμενον καλοῦμεν ὡς 
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εὐήϑειαν, ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληθῶς εὖ τε καὶ καλῶς τὸ 
ἦϑος κατεσκευασμένην διάνοιαν. Παντάπασι μὲν 
οὗν, ἔφη. Ἂρ᾽ οὖν οὐ πανταχοῦ ταῦτα διωκτέα τοῖς 
γέοις, εἰ μέλλουσι τὸ αὑτῶν πράττειν; : “ιωκτέα μὲν 
οὖν. Ἔστι δέ γε που πλήρης μὲν γραφικὴ αὐτῶν, 
καὶ πᾶσα ἢ τοιαὑτη δημιουργία" πλήρης δὲ ὕφα»- 
τικὴ, καὶ ποικιλία, καὶ οἰκοδομία, καὶ πᾶσα αὖ ἡ 
τῶν ἄλλων σκευῶν ἐργασία: ἔτι δὲ ἡ τῶν σωμάτων 
φύσις, καὶ ἡ τῶν ἄλλων φυτῶν. ἐν πᾶσι γὰρ τοὺ- 
τοις ἔνεστιν εὐσχημοσύνη, ἢ ἀσχημοσύνη. καὶ ἡ μὲν 
ἀσχημοσύνη, καὶ ἀρῥυϑμία, καὶ ἀναρμοστία, κακο- 
λογίας καὶ καχοηϑείας ἀδελφά" τὰ δ᾽ ἐναντία, τοῦ 
ἐναντίου, σὠφφονός τε καὶ ἀγαϑοῦ ἤϑους, ἀδελφά 
τε καὶ μιμήματα. Παντελῶς μὲν οὖν, ἕφη. “ρ᾽ οὖν 

τοῖς ποιηταῖς ἡμῖν μόνον ἐπιστατητέον ; καὶ προσ- 
αναγκαστέον τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ εἰκόνα ἤϑους ἐμποι- 
εἶν τοῖς ποιήμασιν, ἢ μὴ παρ᾽ ἡμῖν ποιεῖν; ἢ καὶ 
τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς ἐπιστατητέον, καὶ διακωλυ- 
τέον τὸ κακόηϑες τοῦτο, καὶ ἀκόλαστον, καὶ ἀγε- 
λεύϑερον, καὶ ἄσχημον, μὴτε ἐν εἰχόσι ζώων, μὴτξε 
ἐν οἰκοδομήμασι, μήτε ἐν ἄλλῳ μηδενὶ δημιουργου- 
μένῳ ἐμποιεῖν; ὃ) ὃ μὴ οἱόστε ὧν, οὐκ ἑατέος παρ᾿ 
ἡμῖν δημιουργεῖν; ἵνα μὴ ἐν κακίας εἰκόσι τρεφό- 
μενοι ἡμῖν οἵ φύλακες, ὥσπερ ἐν κακῇ βοτάνῃ, πολ- 

λὰ ἑκάστης ἡμέρας κατὰ σμικρὸν. ἀπὸ πολλῶν δρε- 
πόμενοί τε καὶ νεμόμενοι, ἕν τι ξυνιστάντες λανϑά- 

γωσι κακὸν μέγα ἐν τῇ αὑτῶν ψυχῇ. ἀλλ ἐκείνους 
ζητητέον τοὺς δημιουργοὺς, τοὺς εὐφυῶς δυναμένους 
ἰχνεύειν τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ εὐσχήμονος φύσιν. ἵν᾽ 
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ὥσπερ ἐν ὑγιεινῷ τόπῳ οἰκοῦντες οἵ νέοι ὠφελῶντας 
ἀπὸ παντὸς, ὁπόϑεν ἂν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν καλῶν ἕξι 
7γων 7) πρὸς ὄψιν ἢ πρὸς ἀκοὴν τὸ προσβάλῃ, ὥσπερ 

αὔρα φέφουσα ἀπὸ χρηστῶν τόπων ὑγίειαν, καὶ εὖ- 
ϑὺς ἐκ παίδων λανϑάνῃ εἰς ὁμοιότητα τὲ καὶ φιλίαν 

καὶ ξυμφωνίαν τῷ καλῷ λόγῳ ἄγουσα. Πολὺ " γε 
ἂν, ἐφ, μώλλεῦτα οὕτω πραφεῖεν. ΧΩ οὖν, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, ὠ 1} αὗκων, τοὗτων ἕνεκα κυριωτάτη ὃν μουσι- 
κἢῇ τροφὴ, ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς 
ψυχῆς ὅ, τε δυϑμὸς καὶ ἁρμονία, καὶ ἐῤῥωμενέστα- 
τα ἅπτεται αὐτῆς, φέροντα τὴν εὐσχημοσύνην; καὶὲ 
στοιεὶ εὐσχήμονα, ἐάν τις ὀρϑῶς τραφῇ; εἰ δὲ μὴ, 
τοὐναντίον; καὶ ὅτι αὖ τῶν παραλειπομένων καὶ 
μὴ καλῶς δημιουργηθέντων, ἢ μὴ καλῶς φύντων, 

ὀξύτατ᾽ ἂν αἰσθάνοιτο ὃ ἐκεῖ τραφεὶς ὡς ἔδει, καὶ 
ὀρϑῶς δὴ δυσχεραίνων, τὼ μὲν καλιὰ ἐπαινοῖ, καὶ 
χαίρων καὶ καταδεχόμενος εἰς τὴν ψυχὴν, τρέφοιυτ᾽ 
ἂν ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ γίγνοιτο καλός τε κἀγαθός" τὰ 
δ᾽ αἰσχριὰ ψέγοι τ ἂν ὀρϑῶς καὶ μισοῖ, ἕἔτι νέος ὧν, 
πρὶν καὶ λόγον δυνατὸς εἶναι λαβεῖν " ἐλϑόντος δὲ 
τοῦ λόγου, ἀσπάζοιτ᾽ ἂν αὐτὸν, γνωρίζων δὲ οἰκειό- 
τητὰ μάλιστα, ὁ οὕτω τραφεὶς. “μοὶ γοῦν δοκεῖ, 
ἔφη, τῶν τοιούτων ἕνεκα ἐν μουσικῇ εἶναι ἢ τροφή. 
Ὥσπερ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, γραμμάτων πέρι τότε ἱκανῶς 

: ἀὐλενημα, ὅτε τὸ στοιχεῖα μὴ ὀφνθαδῃ ἡμᾶς ὀλίγα 
ὄντα ἐν ἅπασιν ; οἷς ἐστι περιφερόμενα " καὶ οὔτ' 
ἕν σμικρῷ, οὔτ᾽ ἐν ᾿μεγόλῳ ἠτιμάζομεν. αὐτὼ, ὡς 
οὐ δέοι αἰσθάνεσθαι, ἀλλὰ “πανταχοῦ προύϑυ- 
μούμεϑα διαγινώσκειν" ὡς οὐ πρότερον ἐσόμξνου 
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γραμματικοὶ πρὴν οὕτως ἔχοιμεν. ᾿Δληϑῆ. Οὐκ- 
οὔ» καὶ εἰκόνας γραμμάτων, εἴ που ἢ ἐν ὕδασιν ἢ 
ὲ» κατόπεροις ἐμφαίνοιντο, οὗ πρότερον γνωσόμε- 
θα, πρὶν ἂν αὐτὰ γνῶμεν; ἀλλ᾽ ἔστι τῆς αὐτῆς 

τέχνης τῷ ποι μελότης; αντάπασε μὲν οὗν. “4 
οὖν ὁ λέγω, πρὸς ϑεῶν, οὕτως; οὐδὲ μουσικοὶ 

πρότερον ἐσόμεϑα, οὔτε αὐτοὶ, οὔτε οὕς φαμὲν ἥτ 
μὲν παιδευτέον εἶναι τοὺς φύλακας, πρὶν ἂν τὰ τῆς 
σωφροσύνης εἴδη, παὶ ἀνδρείας, καὶ ἐλευϑεριότη- 

τος, καὶ μεγαλοπρεπείας, καὶ ὅσα τούτων ἂδελ- 
φὰ, καὶ τὰ τούτων αὖ ἐναντία, πανταχοῦ περι- 

φερόμενα, γνωρέζωμεν, καὶ ἐνόντα ἐν οἷς ἔνεστιν 
αἰσϑανώμεϑα, καὶ αὐτὰ καὶ εἰκόνας αὐτῶν; καὶ 
μήτε ἐν σμικροῖς μήτε ἐν μεγάλοις ἀτιμάξωμεν, 
ἀλλὰ τῆς αὐτῆς οἰώμεθα τέχνης εἶναι καὶ μελέτης; 

Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτου 

ἂν ξυμπίπτῃ ἔν τε τὴ ψυχῆ καλὰ ἤϑη ἐνόντα, καὶ 
ἐν τῷ εἴδεν ὁμολογοῦντα ἐκείνοις καὶ ξυμφωγοῦντα, 
τοῦ αὐτοῦ μετέχοντα τύπου, τοῦτ᾽ ἂν εἴη κάλλι- 

στον ϑέαμα τῷ δυναμένῳ ϑεᾶσθαν; Πολὺ γε. 
Καὶ μὴν τό γε κάλλιστον, ἐρασμιώτατον. “Πῶς 
δ᾽ οὔ; Τῶν δὴ δτιμάλιστα τοιούτων ἀνθρώπων 
ὅγε μουσιπὸς ἐρῴη ἂν" εἰ δὲ ἀξύμφωνος εἴη, οὐκ 
ἂν ἐρῴη. Οὐ», εἰ γὲ τι, ἔφη, “κατὰ τὴν ψυχὴν ξλ- 
λείπουν" εὖ μὲν τοι κατὰ τὸ σῶμα, ὑπομείνειεν ἂν, 
ὥστ ἐϑέλειν ἀσπάζεσθαι. Πανϑάνω, ἡν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι 

ἔστί σον ἢ γέγονε παιδικὰ τοιαῦτα" καὶ συγχωρῶ. 
ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ, σωφροσύνῃ καὶ ἡδονῇ ὑπερβαλ- 
δούσῃ ὦ ἔστι τὶς κουνωγίοι; ε» Καὶ πῶς; ἔφη; ἢ γε ἔκφρογα 
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ποιεῖ οὐχ ἧττον ἢ λύπη; ᾿Αλλὰ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ; 
Οὐδαμῶς. Τί δέ; ὕβρει τε καὶ ἀκολασίᾳ; Πάντων 
μάλιστα. ἡ]είζω δὲ τινὰ καὶ ὀξυτέραν ἔχεις εἰπεῖν 

ἡδονὴν τῆς περὶ τὰ ἀφροδίσια; Οὐκ ἔχω, ἡ δ᾽ ὃς, 
οὐδὲ γε μανικωτέραν. Ὃ δὲ ὀρϑὸς ἔρως πέφυκε, 

κοσμίου τὸ καὶ καλοῦ σωφρόνως τε καὶ μουσικῶς 
ἐρᾷν. Καὶ μάλα, ἦ δ᾽ ὅς. Οὐδὲν ἃ ἄρα προσοιστέον 
μανικὸν , οὐῥὲ ξυγγενὲς ἀκολασίας, τῷ ὀρϑῷ ἔρωτι. 

Οὐ προσοιστέον. Οὐ προσοιστέον ἄρα αὐτῷ ̓ ἦδον 
γὴν, οὐδὲ κοινωγητξον αὐτῆς ἐραστῇ τὸ καὶ παιδι- 
κοῖς, ὀρϑῶς ἐρῶσἱ τε καὶ ἐρωμένοις, Οὐ μέντοι μὰ 

Δι, ἔφη, ὦ “Σώκρατες, προσοιστέον. Οὕτω δὴ, ὡς 

ξοικδ, γομοϑετήσεις ἐν τῇ οἰκιζομένῃ πόλει, φιλεῖν 
μὲν καὶ ξυνεῖναι καὶ ἅπτεσϑαι, ὥσπερ υἱέος, παιδι- 

κῶν, ἐραστὴν, τῶν καλῶν χάριν, ἐὰν πεέϑῃ" τὰ δ᾽ 

ἄλλα οὕτως ὅμιλεῖν πρὸς ὃν τις σπουδάζοι, ὅπως 
μηδέποτε δόξῃ 'μαχρότερα τούτων δ γγίγνεσϑοι: εἰ 
δὲ μὴ, ψόγον “ἀμουσίας : καὶ ἀπειροκαλίας ὑφέξοντα. 
Οὕτως, ἢ ἔφη. ἾΆρ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, καί σοι φαΐνεται 
τέλος ἡμῖν ἔχειν ὃ περὶ μουσικῆς λόγος; Οἱ γοῦν 
δεῖ τελευτᾶν, «τετελεύτηκε. 41]εὖ δὲ που τελευτῷν τοὶ 

μουσικὰ εἰς τὰ τοὺ καλοῦ ἐρωτικά, ξύμφημι, ἢ δ᾽ 
ὃς. Μετὰ δὴ μουσικὴν, γυμναστικῇ ϑρεπτέοι οἵ 
γεαγίαι. Τί μὴν; 4εῖ μὲν δὴ καὶ ταύτῃ ἀκριβῶς 
τρέφεσθαι ἐ ἐκ παίδων διὰ βίου.νὐ ἔχει δὲ πως, ὡς ἐγῳ- 
μαι, ὧδε. σχύπενυ δὲ καὶ οὐ. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐ φαί- 
ψεται, ὃ ἂν χρηστὸν ἢ σῶμα, τοῦτο τῇ αὑτοῦ ἀρετῇ 

᾿ ψυχὴν ἀγαϑὴν ποιεῖν, ἀλλὰ τοὐναντίον, ψυχὴ ἄγα- 
ϑὴ τῇ αὑτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν ὡς οἷόν τε θέλτι- 
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στον. σοὶ δὲ πῶς φαΐνεται; Καὶ ἐμοὶ, ἔφη, οὕτως. 
Οὐκοῦν, εἰ τὴν διάνοιαν ἱκανῶς ϑεραπεύφαντες, 
παραδοῖμεν αὐτῇ τιὶ περὴ τὸ σῶμα ἀκριβολογεῖσϑαι, 
ἡμεῖς δὲ ὅσον τοὺς τύπους ὑφηγησαΐμεϑα, (ὕνα μὴ 
μακρολογῶμεν) ὀρϑῶς ἂν ποιοῖμεν; Πάνυ μὲν οὖν. 
᾿μέϑης μὲν δὴ εἴπομεν ὅτι ἀφεκτέον αὐτοῖς. παντὶ 
γάρ που μᾶλλον ἐγχ θεν, ἷ ἢ φύλακι, μεθϑυσϑέντι, μὴ 

εἰδέναι ὅπη γῆς ἐστι. τὐρλοχώων γὰρ, ἡ δ᾽ ὃς, τόν 7 
φύλακα φύλακος δεῖσθαι. Τί δὲ δὴ σίτων “πέρι; ; ἂ- 
ϑληταὶ μὲν γὰρ οἵ ἄνδρες τοῦ. μεγίστου ἀγῶνος. ἢ 
οὐχί; Ιναΐ. Ἂφ οὖν ἢ τῶνδε τῶν ἀσκητῶν ἕξις 
προσήκουσ᾽ ἂν εἴη τοὗτοις; Ἴσως. ΔΊ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

ὑπνώδης αὕτη γέ τις καὶ σφαλερὰ πρὸς ὑγίειαν. ἢ 
οὐχ δρᾷς ὅτι καϑεὐδουσί τε τὸν βίον, καὶ ἐὰν σμε- 
κρὰ ἐκβῶσι τῆς τεταγμένης διαίτης, μεγάλα καὶ σφό- 
δρα νοσοῦσιν οὗτοι οἵ ἀσκηταΐ; ες Ὁρῶ. Ἱομψοτέ- 
ρας δὲ τινος, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἀσκήσεως δεῖ τοῖς πολεμι- 

κοῖς ἀϑληταῖς. οὕς γε, ὥσπερ κύνας, ἀγρύπνους τε 
ἀνάγκη εἶναι, καὶ ὁτιμάλιστα ὀξὺ δρᾷν καὶ ἀκούειν, 
καὶ πολλὸς μεταβολὰς ἂν ταὶς στρατιαῖς μεταβάλλον- 

τας ὑδάτων τὸ καὶ τῶν ἄλλων σίτων, καὶ δἱλήσεων 
καὶ χειμώνων,, μὴ ἀκροσφαλεῖς εἶναι πρὸς ὑγίειαν. 
Φαίνεταί μοι. “ρ οὖν ἡ βελτίστη γυμναστικὴ, ἀδελ- 
φὴ τις ἂν εἴη τῆς ἁπλῆς μουσικῆς, ἣν ὀλέγον πρότε- 
ρον διῆμεν; Πῶς λέγεις; Ἡπλὴ που καὶ ἐπιεικὴς 
γυμναστικὴ, καὶ μάλιστα ἡ τῶν περὶ τὸν πόλεμον. 
Πὴ δὴ; Καὶ παρ᾽ “Ομήρου, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τά γε τοικ- 

αὗτα μάϑοι ἂν τις. οἶσθα γὰρ ὅτι ἐπὸ στρατιᾶς ἐν 
ταῖς τῶν ἡρώων ἑστιάσεσιν, οὔτε ἰχϑύσιν αὐτοὺς 
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ἕ ς Ε 
ἑστιᾷ, καὶ ταῦτα ἐπὶ ϑαλάττῃ ἐν Ελλησπόντῳ δν- 

κ γ ς ΩΝ ᾿ 5Ὶ ι ΄ 2 -»"“ [4] 4 

τας, οὔτε ἑφϑοῖς κρέασιν, ἀλλὰ μόνον ὀπτοῖς" ἃ δὴ 
,’ ͵ » 

μάλιστα ἂν εἴη στρατιώταις δοὕπορα. πανταχοῦ γὰρ, 
, »Ἥ 3 - Ἁ ο΄ 32 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, αὐτῷ τῷ πυρὶ χρῆσϑαν εὐπορώτερον, 
ἢ ἀγγεῖα ξυμπεριφέρειν. Καὶ μάλα. Οὐδὲ μὴν ἦδυ- 
σμάτων, ὡς ἐγῴμαι, “Ὅμηρος πώποτε ἐμνήσϑη. ἢ 
τοῦτο μὲν καὶ οἱ ἄλλοι ἀσκηταὶ ἴσασιν, ὅτι τῷ μὲλ- 

λοντι σώματι εὖ ἕξειν ἀφεκτέον τῶν τοιοὗτων ἁπάν- 
των. Καὶ ὀρϑῶς γ᾽, ἔφη, Ἰἰσασΐ τε καὶ ἀπέχονται. 
Συρακουσίαν δὲ, ὦ φίλε, τράπεζαν, καὶ Σικελικὴν 

, ͵ 3 - , 

ποικιλίαν ὄψων, ὡς ἕοικας, οὐκ αἰνεῖς " εἴπέρ σού 
"Ὁ - 3 “οὖ 2 2) "-ὉΌ- Π 

ταῦτα δοκεῖ ὀρϑῶς ἔχειν. Οὐ μοι δοκῶ. ψέγεις 

ἀρα καὶ Κορινϑίαν κόρην φίλην εἰναι ἀνδράσι μέλ- 
λουσιν εὖ σώματος ἕξειν. Παντάπασι μὲν οὖν. Οὐκ- 
οὖν καὶ Ἀττικῶν πεμμάτων τὶὺς δοκούσας εἶναι εὖ- 
παϑείας; Ἡνάγκη. “Ολην γὰρ, οἱ χύ ας; ᾿νάγκη. )ν γὰρ, οἶμαι, τὴν τοιαύτην 

ὃν “Γ 3 “Ὁ “Ὁ 

σίτησιν καὶ δίαιταν τῇ μελοποίΐικ τε καὶ ῳδῇ, τῇ ἐν 
Ὁ Ἀ " ς -Ὁ 

τῇ παναρμονίῳ καὶ ἐν πᾶσι ῥυϑμοῖς πεποιημένῃ, 
9 - - }Α 5 . -Ὁ ; 

ἀπεικάζοντες, ὀρϑῶς ἂν ἀπεικάζοιμεν. Πῶς γὰρ οὔ; 
2 -»-Ὁ᾿΄᾿ “- " . , 

Ουκοῦν ἐκεῖ μὲν ἀκολασίαν ἡ ποικιλία ἐνέτικτεν, 
“Ὁ ᾿ « 2 1 , ᾿ 

ἐνταῦϑα δὲ νόσον" ἡ δ᾽ ἁπλότης κατὰ μὲν μουσι- 

κὴν, ἐν ψυχαῖς σωφροσύνην, κατὰ δὲ γυμναστικὴν, 
ΕῚ Γ ᾿εῆνάψας 2 ’ 2» 2 Υ 
ἐν σώμασιν ὑγίειαν. ““ληϑέστατα, ἕφη. Ακολασίας 
δὲ καὶ νόσων πληϑυουσῶν ἐν πόλει, ἀρ οὐ δικαστή- 

2 »" 

ριά τε καὶ ἰατρεῖα πολλὰ ἀνοΐγεται, καὶ δικανική 
5 ᾿ 

τε καὶ ἰατρικὴ σεμνύνονταε, ὅταν δὴ καὶ ἐλεύϑεροι 
πολλοὶ καὶ σφόδρα περὶ αὐτὶ σπουδάξωσι; » Τί γὰρ 
οὐ μέλλει; ; Τῆς δὲ κακῆς τε καὶ αἰσχρᾶς παιδείας 

᾿ ἐν πόλεν ἄρα μὴ τι μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκμήριον, ἢ 



108 ΡΙΛΤΟΝΙΒ δι. ὐνεν 
5 “ “« 5 

τὸ δεῖσθαι ἰατρῶν καὶ διπαστῶν ἄκρων μὴ μόνον 
τοὺς φαύλους τὸ καὶ χειροτέχνας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν 

᾿ ᾿ - »᾿ 

ἐλευϑέρῳ σχήματι προσποιουμένους τετράφϑαι; ἢ 
2 5 “- 5 Υ͂ 

οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ, καὶ ἀποιδευσέας μέγα τεκμήριον, 
- ἘΝ 9. -Ὁ - ν 

τὸ ἐπακτῷ παρ ἄλλων, ὡς δεσποτῶν τε καὶ κριτῶν, 
Ὡ 5 . "-ὋῸὖ , 

τῷ δικαίῳ ἀναγκάζεσϑαι χρῆσθαι, καὶ ἀπορίᾳ οἵ- 
Υ͂ ΄ " » 57 2) 2... -Ψὥ 

κείων; Πάντων μὲν οἷν, ἔφη, αἴσχιστον. Ἢ δοκεῖ 
Ξ διαί Ξ - οἱ 

σοι, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τούτου αἴσχιον εἶναν τοῦτο, ὅταν 
φὶς μὴ μόνον τὸ πολὺ τοῦ βίου ἐν δικαστηρίοις φεὺ- 
γῶν τὸ καὶ διώκων κατατρέβηται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀπει- 

Π ΒΝ 9 Ὁ ᾿ ἵ Ρ ι Γ 

ροκαλίας ἐπ᾿ αὐτῷ δὴ τούτῳ πείϑηται καλλωπίζεσθαι, 
ΒΔ - , 

ὡς δεινὸς ὧν περὶ τὸ ἀδικεῖν, καὶ ἱκανὸς πάσας μὲν 

στροφὸς στρέφεσθαι, πάσας δὲ διεξόδους διεξελθὼν 
59 -’ “ Ἴ .-" 

ἀποστραφῆναι λογιζόμενος, ὥστε μὴ παρασχεῖν δ- 
Ὁ “Ὁ 9 

κας, καὶ ταῦτα, σμικρῶν τε καὶ οὐδενὸς ἀξίων ἕνε- 

τα; ἀγνοῶν ὅσῳ κάλλιον καὶ ἄμεινον, τὸ παρασκευ- 
φῳ τ ’ ς Ὁ ᾿ -Ὁ- ’ : ἄζειν τὸν βίον αὑτῷ μηδὲν δεῖσθαι γυστάζοντος δι 

ο ] Ὁ ,ὕ , ’ 

καστοῦ. Οὔκ. ἀλλὰ τοῦτ᾽, ἔφη, ἐκείνου ἔτι αἴσχιον. 
Τὸ δὲ ἰατρικῆς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, δεῖσθαι, ὃ ) τραυμά ὁ δὲ ἰατρικῆς, ἢ ἐγὼ, δεῖσθαι, ὅτι μὴ τραυμά- 

; 3 »οἷὉἷ Δ ᾿ 

τῶν ἕνεχα, ἢ τινῶν ἐπετείων γοσημάτων περιπεσόν- 
9 ᾽ 

των, ἀλλὰ διί' ἀργίαν τὲ καὶ δίαυταν οἵαν διήλϑο- 
«ς ῳ 

μὲ», δευμάτων τε καὶ πνευμάτων, ὥσπερ λίμνας, ἐμπ 
σιπλαμέγους, φύσσας τϑ καὶ κατάῤῥους γνοσήμασιν 
ΣΎΝ, , 9 δ ᾿ ἧς 3. 
ογόματα τέϑεσθϑαν ἀναγκάζειν τοὺς κομψοὺς σκλη- 

’ 3 3 ᾿ -Ὁ Ἃ 9 2» ς 
πιάδας, οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ; Καὶ μάλ, ἔφην, ὡς 
ἀληϑῶς καινὰ ταῦτα γαὶ ἄτοπα γοσημάτων ὀνόμα- 
τα. Οἵα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὡς οἶμαι, οὐκ ἣν ἐπὶ ᾿ἀσκληπιοῦ. 

᾽ ᾿ Ω 9 - ς ξω 3 γχχι ’ » 9 τεχμαίρομοαι δὲ, ὃτι αὐτοῦ οἱ υἱεῖς ἐν Τροίᾳ Εύυρυ- 
,,. κ ὔ 

πύλῳ τετρωμένῳ, ἐπὶ οἶνον Πράμνειον ἄλφιτα πολ- 
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λὰ ἐπιπλασϑέντα, καὶ τυρὸν ἐπιξυσϑέντα (ἃ δὴ δο- 
κεῖ φλεγματώδη εἶναι) οὐκ ἐμέμψαντο τῇ δούσῃ πι- 
εἶν, οὐδὲ Πατρόκλῳ τῷ τωμένῳ ἐπετίμησαν. Καὶ 
μὲν δὴ, ἔφη, ἄτοπόν γε τὸ πόμα οὕτως ἔχοντι, Οὔκ' 
εἶ, Υ ἐνγοεῖς, εἶπον, ὅτι τῇ παιδαγωγικῇ τῶν γνοση- 
μάτων ταύτῃ τῇ γῦν ἰατρικῇ προτοῦ ᾿ἀσκληπιάδαι 
οὐκ ἐχρῶντο, ὡς φασι, πρὶν Ἡρφόδικον γενέσθαι. Ἣ- 
οόδικος γάρ, παιδοτρίβης ὧν, καὶ νοσώδης γενόμε- 

γος, μέξας γυμναστικὴν ἰατρικῇ, ἀπέκναισε πρῶτον 
μὲν καὶ μάλιστα ἑαυτὸν, ἔπειτ᾽ ἄλλους ὕστερον πολ- 

λούς. “πῆ δή; ἕ ἔφη. ΙΠακρὸν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, τὸν ϑάνα- 
τον αὑτῷ ποιήσας. παρυκολουϑῶ ὧν γὰρ τῷ γοσήματ 
τι ϑανασίμῳ ὄντι, οὔτε ἰάσασϑαι, οἶμαι, οἱόστ᾽ ἣν 
ἑαυτὸν, ἐν ἀσχολίᾳ τε πάντων ἰατρευόμεγος, διὰ 
βίου ἔζη ἀποκναιόμενος, εἴ τι τῆς εἰωϑυίας διαίτης 

ἐκβαίη. δυσϑαγατῶν δὲ ὑπὸ σοφίας, εἰς γῆρας ἀφί- 
χκετο. ΙΚαλὸν ἃ ἄρα τὸ γέρας, ἔφη, τῆς τέχνης ἡνέγκα- 
το. Οἷον εἰκὸς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τὸν μὴ εἰδότα ὅτι Ασκλη- 
πιὸς οὐκ ἀγνοίᾳ οὐδὲ ἃ ἀπειρίᾳ τούτου τοῦ εἴδους τῆς 
ἰατρικῆς, τοὶς ἐκγόνοις οὔ χατέδειξεν αὐτὸ, ἀλλ᾽ εἰ- 

δὼς ὁ ὅτι πᾶσι τοῖς εὐγομουμένοις ἔργον τι ἑκάστῳ ἕν 
τῇ πόλει προστέτακται, ὃ ἀναγκαῖον ἐργάζεσϑαι᾽ 

καὶ οὐδενὶ σχολὴ διὰ βίου κάμνειν ἰατρευομένῳ. 
ἡμεῖς γελοίως ἐπὶ μὲν τῶν δημιουργῶν αἰσϑαγόμε- 
ϑα, ἐπὶ δὲ τῶν πλουσίων τὸ καὶ εὐδαιμόνων δοκοὺγα 
τῶν εἶναι, οὐκ αἰσϑανόμεϑα. Πῶς; ἔφη. Τέκτων, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, κάμνων, ἀξιοῖ παρὰ τοῦ ἰατροῦ φάρμα- 
ΚῸν πιὼν ἐξεμέσαι τὸ γόσημα᾽ ῆ κάτω καϑαρϑεὶς, 

ἢ καῦσεν ἡ τομῇ χρησάμενος, ἀπηλλάχϑαι. ξὰν δὲ 
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᾿ 3 Ὁ ᾿ δί ι ἰ 4 

τις αὐτῷ μακρὰν δίαιταν προστάττῃ, πιλίδιά τε πε- 
οἱ τὴν κεφαλὴν περιτιϑεὶς καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα, 

Υ͂ ο » ἰ ᾿ “- ταχὺ εἶπεν ὅτι οὐ σχολὴ κάμνειν, οὐδὲ λυσιτελεῖ οὕ- 
τῷ ζῆν, νοσήματί τὸν νοῦν προσέχοντα, τῆς δὲ προ- 

᾿ - ᾽ .- ω 

κειμένης ἐργασίας ἀμελοῦντα. καὶ μετὰ ταῦτα χαΐ- 
ρειν εἰπὼν τῷ τοιούτῳ ἰατρῷ, εἰς τὴν εἰωθυῖαν δί- 
αἰταν ἐμβὰς, ὑγιὴς γενόμενος, ζῆ τὰ ἑαυτοῦ πράτ- 

ι δι τ ᾿ “- - 

τῶν. ἐὰν δὲ μὴ ἱκανὸν ἡ τὸ σῶμα ὑπενεγκεῖν, τελευ- 
ΒῚ .« 

τῆήσας, πραγμάτων ἀπηλλάγη. καὶ τῷ τοιούτῳ “μὲν 
7» ἔφη, δοκεῖ πρέπειν, οὕτω ἰατρικῇ χρῆσϑαι. Ἅρ,, 
ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι ἣν τι αὐτῷ ἔργον, ὃ εἰ μὴ πράττοι, 
οὐκ ἐλυσιτέλει ζὴν; ἡδονῇ ἔφη. Ὃ δὲ δὴ πλούσιος, 

2φῳι Υ ω 

ὡς φαμὲν, οὐδὲν ἔχεν τοιοῦτον ἕργον προκείμενον, 
οὺ ἀναγκαζομένῳ ἀπέχεσϑαι, “ἀβίωτον. Οὔκουν δὴ 
λέγεταί γε. Φωκυλίδου γὰρ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οὔκ ἀκούεις 

στῶς φησι, δεῖν ὅτάν τ ἤδη βέος ἢ), ἀρετὴν ἀσκεῖν. 
Οἰμαΐ γ᾽, ἔφη, καὶ πρότερον. Ἰϊηδὲν, εἶπον, περὶ 

Υ, 5. ’ 9 ὃ ζλὰ" ἘΠ. 5ϑΡ΄ 39 3 διδάξ 
τοὕτου αὐτῷ μαχώμεϑα- ἀλλ ἡμᾶς αὐτοὺς διδάξω- 
μὲν, πότερον μελετητέον τοῦτο τῷ πλουσίῳ, καὶ 

ἱ ἐν . - «ς : -" 

ἀβίωτον τῷ μὴ μελετῶντι, ἡ νοσοτροφία. τεκτονικῇ 
᾿ - 3] ΄ -» ᾿ 

μὲν γὰρ καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐμπόδιον τῇ προσέ- 

ἔξει τοῦ νοῦ" τὸ δὲ Φωκυλέδου παρακέλευμα, οὐδὲν 
« ὅν γ Ὑ 39: τῇ . ͵ 

ἐμποδίζει. Ἰγαὺ μὰ τὸν Δία, ἡ δ΄ ος" σχεδὸν δὲ τι 
ῇ Γ 2ὔ, ᾿ τῳ ε 

στάντων μάλιστα, εἴ γε περαιτέερὼ γυμναστικῆς ἡ πε- 
ο ᾿ -Ὁ , οἰττὴ αὕτη ἐπιμέλεια τοῦ σώματος. καὶ γὰρ καὶ 

πρὸς οἰκονομίας, καὶ πρὸς στρατείας, καὶ πρὸς 

ἑδραίους ἐν πόλει ἀρχὰς δύσκολος. τὸ δὲ δὴ μέγι- 

στον, ὅτι καὶ πρὸς μαϑήσεις ἀστινασοῦν, καὶ ἐννοὴ- 

σεις τε καὺ μελέτας πρὸς ἑαυτὸν, χαλεπὴ, κεφαλῆς 
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τινὲς αἰεὶ διατάσεις καὶ ἰλέγγους ὑποπτεύουσα, καὶ 
αἰτιωμένη ἐκ φιλοσοφίας ἐγγίγνεσθαι. ὥστε ὅπη 
αὕτη, ἀρετὴ ἀσκεῖσθαι καὶ δοκιμάζεσθαι πάντη ἐμ- 
πόδιος. κάμνειν γὰρ οἴεσθαι ποιεῖ αἰεὶ, καὶ ὀδυ- 
γώμεγνον μή ποτὲ λήγειν περὶ τοῦ σώματος. Εἰκός 
γ, ἔφη. Οὐκοῦν ταῦτα γιγνώσκοντα φῶμεν καὶ 
᾿Ασκληπιὸν, τοὺς μὲν φύσει τε καὶ διαίτη ὑγιεινῶς 
ἔχοντας τὰ σώματα, νόσημα δὲ τι ἀποκεκριμένον 
ἔσχοντας ἐν αὑτοῖς, τούτοις μὲν καὶ ταύτῃ τῇ ἕξευ 
καταδεῖξαι Ἰατρικὴν" φαρμάκοις τε καὶ τομαῖς τὰ 
γοσήματα ἐχβάλλοντα αὐτῶν, τὴν εἰωϑυῖΐῖαν προσ- 
τάττειν δίαιταν, ἵνα μὴ τὰ πολιτικὰ βλάπτοιντο " 
τὰ δ᾽ εἴσω διαπαντὸς γενοσηκότα σώματα οὐκ ἐἔπιυ- 

χειρεῖν διαίταις κατὸ μικρὸν ἀπαντλοῦντα καὶ ἔπι- 

χέοντα, μακρὸν καὶ κακὸν βίον ἀνϑρώπῳ ποιεῖν, 
καὶ ἔκγονα αὐτῶν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἕτερα τοιαῦτα φυ- 
τεύειν. ἀλλὰ τὸν μὴ δυνάμενον ἐν τῇ καϑεοτηκυΐᾳ 
περιόδῳ ζῆν, μὴ οἴεσθαι δεῖν ϑεραπεύειν, ὃς οὔτε 
αὑτῷ, οὔτε πόλει λυσιτελεῖ. ΤΙολιτικὰν, ἔφη, λέγεις 

᾿Ἰσκληπιόν. 4λον, ἦν δ᾽ ἐγώ" καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ 
δεικνύοιεν ἂν ὅτι τοιοῦτος ἣν. ἢ οὐχ δρᾷς ὡς καὶ 
ἐν Τροίᾳ ἀγαϑοὶ πρὸς τὸν πόλεμον ἐφάνησαν, καὶ 
τῇ ἰατρικῇ, ὡς ἐγὼ λέγω, ἐχρῶντο; ἢ οὐ μέμνησαι, 
ὅτι καὶ τῷ Μενέλεῳ, ἐκ τοῦ τραύματος οὐ ὃ Πάν- 
δαρος ἔβαλεν, Αἱμ᾽ ἐκμυζήσαντ᾽ ἐπὶ τ᾽ ἥπια φώρμακ 
ἕπασσον; ὅ, τι δ᾽ ἐχρῆν μετὶὶ τοῦτο ἢ πιεῖν ἢ φα- 
γεῖν, οὐδὲν μᾶλλον ἢ τῷ Εὐρυπύλῳ προσέταττον" 
ὡς ἱκανῶν ὄντων τῶν φαρμάκων ἰάσασθαι ἄνδρας 
πρὸ τῶν τραυμάτων ὑγιειγοὺς τε καὶ κοσμίους ἐν 



112 ῬΙΑΊΤΟΝΙΒ νιον, 

διαίτῃ, κἀν. εἰ τύχοιεν ἐν τῷ παραχρῆμα κυκεῶνα 
πιόντες. νοσώδη δὲ φύσει τε καὶ ἀκόλαστον, οὔτε 
αὑτοῖς οὔτε τοῖς ἄλλοις ᾧοντο λυσιτελεῖν ζῇν". οὐδ᾽ 

ἐπὶ τούτοις τὴν τέχνην δεῖν εἶναι, οὐδὲ ϑεραπευτέον 
αὐτοὺς" οὐδ᾽ εἰ Π1ίδου πλουσιώτερον εἶεν. Πάνυ 

κομψοὺς, ἔφη, λέγεις “Ἰσχληπιοῦ παῖδας. Πρέπει, ἣν 
δ᾽ ἐγώ. καίτοι ἀπειϑοῦντές γε ἡμῖν οἵ τραγῳδοποιοὶ, 
καὶ Πίνδαρος, ᾿Απόλλωνος μέν φασιν ᾿᾿σκληπιὸν εἶς 

γαι, ὑπὸ δὲ χρυσοῦ πεισθῆναι, πλούσιον ἄνδρα ϑὰ- 
γάσιμον δὴ ὕντα ἰάσασϑαι" ὅϑεν δὴ καὶ κεραυ- 
γωϑῆναι αὐτόν. ἡμεῖς δὲ, κατὰ τὰ προειρημένα, οὐ 
πειϑόμεϑα αὐτοῖς ἀμφότερα. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ϑεοῦ ἦν, 
οὐκ ἢν, φήσομεν, αἰσχροκερδής" εἰ δ᾽ αἰσχροκερ- 
δὴς, οὐκ ἢ» ϑεοῦ. ᾿Ορϑύτοατά γε, ἡ δ᾽ ὃς, ταῦτά 7ε: 

ἀλλὰ περὶ τοῦδε τί λέγεις, ὦ “Σώκρατες; ἀρ οὐκ ἃ- 

γαϑοὺς δε ἐν τῇ πόλει κεκτῆσθαι ἰατροὺς; εἶεν δ᾽ 
ἂν που μάλιστα τοιοῦτοι, ὁόοι πλείστους μὲν ὕγιξι- 
γοὺς, 1 πλείστους δὲ γοσώδεις. μετεχειρίσαντο;, καὶ δι- 
κασταὶ αὖ ὡσαύτως, οἱ παντοδαπαῖς φύσεσιν ὧμι- 

ληκότες; Καὶ μάλα, εἶπον, ἀγαϑοὺς λέγιϑοι ἀλλ᾽ οἷ- 
σϑα οὖς ἡγοῦμαι τοιούτους; Ἂν εἴπῃς, ἔφη. “λλὰ 

σειράσομαι, ἡν δ᾽ ἐγώ, σὺ μέντοι. οὐχ ὅμοιον πρᾶ- 
γμα τῷ αὐτῷ λόγῳ ἤρου. Πῶς; ἔφη. ᾿Ιατροὶ μὲν, 
εἶπον, δεινότατοι ἂν γένοιντο, εἰ, ἐξ παίδων ἀρξάμε- 
γοι, πρὸς τῷ μανϑάνειν τὴν τέχνην, ὡς πλείστοις τὲ 
καὶ πονηροτάτοις σώμασιν ὁμιλήσειαν, καὶ αὐτοὶ 

πάσας γόσους κάμοιεν, καὶ εἶεν μὴ πάνυ ὑγιεινοὲὶ φύσει. 
οὐ γὰρ, οἶμαι, σώματι σῶμα ϑεραπεύουσιν" (οὐ γὰρ 
ἂν αὐτὰ ἐγεχώρει κακὰ εἶναι ποτὲ καὶ γενέσθαι) ἀλ- 
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λὰ ψυχῇ σῶμα" ἣ οὐκ ἐγχωρεῖ κακὴν γενομένην τε 
καὶ οὖσαν, εὖ τὶ θεραπεύειν. ᾿ρϑῶς, ὁ ἔφη. Ζικα- 

στὴς δέ γε, ὦ φίλε, ψυχῇ ψυχῆς ἄρχει" ἢ οὐκ ἐγ- 

χωρεῖ ἐκ νέας ἐν πονηραῖς ψυχαῖς τεϑράφϑαι τε 

χαὶ ὡμιληκέναι, καὶ πάντα ἀδικήματα αὐτὴν ἠδικη- 
κυῖΐῖαν διεξεληλυϑόναι, ὥστε ὀξέως ἀφ᾽ αὑτῆς τεκμαΐ- 
ρεσϑαι τὰ τῶν ἄλλων ἀδικήματα, οἷον κατὶ σῶμα 
γόσους" ἀλλ ἄπειρον αὐτὴν καὶ ἀκέραιον δεῖ κα- 
κῶν ἡϑῶν νέαν οὐσαν γεγονέναι, εἰ μέλλει, καλὴ κί- 
γαϑὴ οὖσα, κρινεῖν ὑγιῶς τὰ δίκαια. διὸ δὴ καὶ 
εὐήϑεις, νέοι ὄντες, οἱ ἐπιεικεῖς φαίνονται, καὶ εὐ- 
εξαπάτητοι ὑπὸ τῶν ἀδίκων, ἅτε οὐκ ἔχοντες ἕν 
ἑαυτοῖς παραδείγματα ὁμοιοπαϑῆ τοῖς πονηροῖς. 
Καὶ μὲν δὴ, ἐ ἑφή, σφόδρα γε αὐτὸ πασχουσϑ. {οι- 

γάρτοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐ νέον ἀλλὰ γέροντα δεῖ τὸν ἃ- 
γαϑὸν δικαστὴν εἶναι, ὀψιμαϑὴ γεγονότα τῆς ἀδι- 

κίας, οἷόν ἐστιν" οὐκ οἰκείαν ἐν τῇ αὑτοῦ ψυχὴ 
ἐνοῦσαν ἠσϑημένον, ἀλλ ἀλλοτρίαν ἐν ἀλλοτρίαις 

μελετηκότα ἐν πολλῷ χρόνῳ, διαισϑάνεσθαι οἷον 
πέφυκε κακὸν, ἐπιστήμῃ, οὐκ ἐμπειρίᾳ οἰκείᾳ χέχρη- 
μένον. Τενναιότατος γοῦν, ἔφη, ἔοικεν εἶναι ὃ τοι- 
οὗτος δικαστής. Καὶ ἀγαϑύς γὲ; ἦν δ᾽ ἐγώ: ὃ σὺ 

ἠρῶώτας. ὃ γὰρ ἔχων ψυχὴν ἀγαϑὴν, ἀγαθός. ὃ 
δὲ δεινὸς ἐκεῖνος καὺ καχύποπτος, ὃ πολλὰ αὐτὸς 

ἠδικηκὼς, καὶ πανοῦργός τε καὶ σοφὸς οἰόμενος εἷ- 
“γαϊ, ὅταν μὲν ὁμοίοις ὁμιλῇ, δεινὸς φαίνεται, ἐξευ- 
λαβούμενος, πρὸς τὰ ἐν αὑτῷ παραδείγματα ἅπο- 
σκοπῶν" ὅταν δὲ ἀγαϑοῖς καὶ πρεσβυτέροις Ἰδὴ 
πλησιάσῃ, ἀβέλτερος αὖ φαίνεται, ἀπιοτῶν παρὸ 

δεν ιν {ε} 
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καιρὸν, καὶ ἀγνοῶν ὑγιὲς ἦϑος, ἅτε οὐκ ἔχὼν πα- 
θαδείγματα τοῦ τοιούτου. πλεονιάκις δὲ πονηροῖς 
3) σοφοῖς ἐντυγχάνων, ᾿σρυμῶτεσοις ἢ ἀμαϑέστερος 
δοκεῖ εἶναν αὑτῷ τὲ καὶ ἄλλοις. Παντάπασι μὲν 
οὖν, ἕφη, ἀληϑῆ. Οὐ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τοιοῦτον 
χοὴ τὸν δικαστὴν ζητεῖν τὸν ἀγαϑόν τι καὶ σοφὸν, 
Ὁ ΡΣ ἢ " ἐν ’ Υ͂ Ά 32 Γ 

ἀλλὰ τὸν πρότερον. πονηρία μὲν γὰρ ἀρετὴν τε 
Ἂ ς ι 2! 3. 92" [ δ « ᾿ ῇ 

καὶ αυτὴν, οὐποτ᾿ ον ψυρξῆς «ἀρετὴ δὲ φύσεως παι- 
δευνομένης χρόνῳ, ἅμα αὑτῆς τὲ καὶ πονηρίας ἐπε- 
στήμην λήψεται. σοφὸς οὖν οὗτος, ὡς μοι δοκεῖ, 
3 2 32 δ Π 

ἀλλ᾽ οὐχ ὃ κακὸς γίγνεται. Καὶ ἐμοὶ, ἔφη, ξυνδο- 
κεῖ, Οὐκοῦν καὶ ἰατρικὴν, οἱαν εἴπομεν, μετὰ 

τῆς τοιαὑτης δικαστικῆς κατὰ πόλιν νομοϑετήσεις, 
Ων “-Ὁ ᾿ 3 - Υ 

αὲ τῶν πολιτῶν σοὶ τοὺς μὲν εὐφυεῖς τὰ σώματα 
ι ι τ « 

καὶ τὸς ψυχὰς ϑεραπεύσουσι, τοὺς δὲ μὴ, ὅσοι μὲν 
κατὰ σῶμα τοιοῦτοι, ἀποϑνήσκειν ἐάσουσι, τοὺς 

ι ᾽ τ ᾿ -»“Ἢ 3 2 

δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν κακοφυεῖς καὶ ἀνιάτους αὐτοὺ 
»-»-ο Ἵ “Ὁ 2! 3 Ὁ - 

ἀποκτεγοῦσι. "Τὸ γοῦν ἄριστον, ἔφη, αὐτοῖς τε τοῖς 
- ε, ᾿ ε ι 

πάσγουσι καὶ τῇ πόλει οὕτω πέφανται. Οἱ δὲ δὴ γνέ- 
» 3.» "κ δ ἢ ῳ 3 Ω,! ΐ " δ οἱ, ἦν ὃ ἐγὼ, δῆλον οτι εὐλαι βησονται σοὶ δίκωστε- 

κῆς 8 ἐξ χρείαν ἱέναι, τῇ ἁπλῇ ἐκείνῃ μουσικῇ ἀρῶμε- 

ψοι ἣν δὴ ἔφ! μὲν σωφροσύνην ἐντίκτειν, Τὶ μὴν; 

ἔφη. “1ρ᾽ οὖν οὐ κατὰ ταὐτὰ ἴχνη ταῦτα ὃ πυῤμαρβ 

κὸὺὸς γυμναστικὴν διώκων, ἐὰν ἐϑέλῃ αἱρήσει, ὥστε 
ν « 2 “ Ἀῳ ͵ [σὲ 4 ΝΣ 1 Ν 2». 

μηδὲν ἰατρικῆς δεῖσθαι, θτι μὴ ἀνάγεη; ΕἘμοιγε 
-Ὁ . . Ἁ δοκεῖ. Αὐτά γε μὴν τὰ γυμνάσια καὶ τοὺς πόνους, 

᾿ αὖ ᾿ 2 -Ὁ 

πρὸς τὸ ϑυμοειδὲς τῆς φύσεως βλέπων, κακεῖνο ἐ- 
» ' ᾿ ᾽ πον ὦ γείρων, πονήσει μᾶλλον ἢ πρὸς ἰσχὺν" οὐχ, περ 

Ἷ ΓΑ Ὁ εν - Ἁ Γ ΐ ΠΣ 

οἱ ἀλλοι ἀϑληταὶ, ῥώμης ἕνεκα σιτέα καὶ πόγους με- 
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ταχειριεῖται. ᾿Ορϑότατα, ἢ δ᾽ ὅς. "“4ρ᾽ οὖν, » 
δ᾽ ἐγὼ, ὦ Γλαύκων, καὶ οἵ καϑιστάντες μουσικῇ 
καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν, οὐχ οὗ ἕνεκα τινὲς οἷον- 

ται καϑιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὲν τὸ σῶμα ΤἸαΡ ΤΟΙ 
τὴ δὲ τὴν ψυχή». ᾿ϊλλὰ τέ μὴν; ἔφη. ΚΚκινδυνεὺ 

ουσιν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἕνεκα τὸ μέ- 
)ιστον καϑιστάναι. Πῶς δὴ; Οὐκ ἐννοεῖς, εἶπον, 
ὡς; διατέϑενται αὐτὴν τὴν διάνοιαν, οἱ ἂν γυμνα- 
οτικῇ μὲν διὰ βέου ὁμιλήσωσι, μουσικῆς δὲ μὴ ἅ ψω»- 
ται; ἢ ὅσοι ἂν τοὐναντίον διχατεϑῶσι; Τίνος δὲ, 
ἢ δ᾽ ὃς, πέρι λέγεις; “Δγφιότητός τε καὶ σκληρότη- 
τος, καὶ αὖ μαλακέας τὲ καὶ ἢ ἡμερότητος, ἣν δ᾽ ἐγώ. 

Ἔγωγε, ἕφη, ὅτι οἱ μὲν γυμναστικῇ ἀκράτῳ χρησά.- 

μξροι, ἀγριώτεροι τοῦ δέοντος ἀποβαΐένουσιν" οὗ δὲ 
μουσικῇ, μαλακώτεροι αὖ ἀπ ηούται ἢ ὡς κάλλιον 
αὐτοῖς. Καὶ μὲν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τό γὲ ἄγριον, τὸ 
ϑυμοειδὸς ὁ ὃν τῆς φύσεως παρέχοιτο" καὶ ὀρϑῶς μὲν 
τραφὲν, ἀνδρεῖον ἂν εἴη" μᾶλλον δ᾽ ἐπιταϑὲν τοῦ 
δέοντος, σκληρότερόν τε καὶ χαλεπὸν γίγνοιτ᾽ ἂν, 
ὡς τὸ εἰκός. Ζοκεῖ μοι, ἔφη. Τὺ δέ; τὸ ἥμερον οὐχ 

ἢ φιλόσοφυς ἂν ἔχοι φύσις; καὶ μᾶλλον μὲν ἄνγε- 

ϑέντος αὐτοῦ, μαλακώτεθον ἂν εἴη τοῦ δέοντος, κα- 
λῶς δὲ τραφέντος, ἥμερόν τε καὶ κόσμιον; - Ἔστι 
ταῦτα. δεῖν δὲ 7ε φαμὲν τοὺς φύλακας ἀμφότερα 
ἔχειν τούτω τὼ φύσεε. “]εἶ γάρ. Οὐκοῦν ἡρμόσθαι 

δεῖ αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας. Πῶς δ᾽ υὔ; Καὶ τοῦ μὲ" 

ἡρμοσμένου σώφρων τε καὶ ἀνδρεία ἢ ῆ ψυχῆ. Πάνι 

γε. Τοῦ δὲ ἀναρμόστου, δειλὴ καὶ ἄγροικος. Καὶ 
μάλα, Οὐκοῦν, ὅταν μὲν τὶς μουσικῇ παρέχῃ κα 

Η 4 
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ταυλεῖν καὶ καταχεῖν τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ὥτων, ὥυ- 
πὲρ διὰ χώνης (ἃς δὴ νῦν ἡμεῖς ἐλέγομεν τὰς γλυ- 
κείας τὲ καὶ μαλακὰς κοὶ ϑρηνώδεις. ἁρμονίας) καὶ 

μινυρίζων τε καὶ γεγανωμένος ὑπὸ τῆς ῳδῆς διατελῇ 
τὸν βέον ὅλον, οὗτος τὸ μὲν ἡ χῳ εἶτ ϑυμοει- 
δὲς : εἶχεν, ὥσπερ σίδηρον ἐμάλ αξε, καὶ χρήσιμον ἐξ 
ἀχρήστου καὶ σκληροῦ ἐποίησεν" ὅταν δ᾽ ἐπέχων μὴ 
» 5 ᾿ Ὁ τ »-Ὁ »ἢ Γ 

ἀνίῃ, ἀλλ κηλῇ, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη τήκει καὶ λεί- ἢ 
Ὁ οἽ δ ΛΘ Δ. τ Υ 9 ΣΝ 8} 5 , ΟΣ 
με, ἕως ἂν ἔκτηξῃ τὸν ϑυμὸὺὸν, καὶ ἐχτέμῃ, ὠὐσπερ 

γεῦρα ἐκ τῆς ψυχῆς Ἶ καὶ ποιήση μαλϑακὸν αἰχμη- 

τὴν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Καὶ ἐὰν μέν 7" ἢ» 
3. " ᾿ "- 5 .« Π χίι λα : ἥ 
δ᾽ ἐγὼ, ἐξ ἀρχῆς φύσιν ἄϑυμον λάβη, ταχὺ τοῦτο 

- ἘΕΠΙ ι -- ϑ “Ὁ 

διεπράξατο" ἐὼν δὲ ϑυμοειδὴ, ἀσϑενῇ ποιήσας τὸν ἡ 
Ω. δρ 23..ω.,ἅ»νεῦΊυ-ς ᾿ ΒῚ Υ͂ 3 . “ ἡ Α 

ὅϑυμὸν, ὀξυρύοπον ἀπειργάσατο, ἀπὸ σμικρῶν ταχὺ 
ἣν ΄᾿ Ἃ τνὴ ἀν δ ᾧ τὲ καὶ κατασβεννύμενον. ἀκρόχολοι 

οὖν καὶ ὀργίλοι ἀντὶ ϑυμοειδῶν ἰραομν δυσκο- 
λίας ἕμπλεῳ. Κομιδῇ μὲν οὖν, 1 δὲ ἂν αὖ γυμνα- 
στικῇ αὐλὰς πονῇ καὶ εὐωχῆται εὖ μάλα, μουσικῆς 
δὲ καὶ φιλοσοφίας μὴ ἅπτηται, οὐ πρῶτον μὲν εὖ 
ἴσχων τὸ σῶμα, φρονήματός τε καὶ ϑυμοῦ ἐμπίπλα- 
ται, καὶ ἀνδρειότερος γίνεται αὐτὸς αὑτοῦ; Καὶ 
μάλα γε. Τί δαί; ἐπειδὰν ἄλλο μηδὲν πράττῃ, 

᾿ ω ᾿ Ἵ -ῳ 3 ἄν δ ἢ Δ δι δὰ ᾿ 
μηδὲ κοινωνῇ μούσης μηδαμὴῆ, οὔκ, εἴ τὸ καὶ ἐνῆν. 

2 οὖ ι 3 πω -᾿ [υ ἘΣ Γ 

αὐτοῦ φιλομαϑὲς ἐν τῇ ψυχῇ, ατε οὔτε μαϑήματος 
Υ 3 , 32)  Ὲ 

γευόμενον οὐδενὸς, οὐ ζητήματος, οὔτε λόγου μετί- 

σχον, οὔτε τῆς ἄλλης μουσικῆς, ἀσϑενές τὸ καὶ κω- 
φὸν χαὶ τυφλὸν γίγνεται, ἅτε οὐκ ἐγειρομένων, οὐ- 
δὲ τρεφομένων, οὐδὲ διακαϑαιρομένων τῶν αἰσϑή- ἢ 
σέων αὐτοῦ; Οὕτως ἔχει. Πισολόγος δὴ, οἶμαι, ὃ , 

᾿ 
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ω [ἢ ,Ι -. ᾿ Ἁ . τ ὃ ͵ 

τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἁμουσος" καὶ πειϑοὶ μὲν θέα 
λ Υ͂ ἡ δὲ ΕΣ ἔ -Ὁ Γ δὲ ΝΥ δ. " ν ὧσ- 

ὄγων οὐδὲν ἔτι χρῆται, βίᾳ δὲ καὶ ἀγριότητι, 
᾿ ’ ΕῚ » 

περ ϑηρίον, πρὸς πάντα διαπράττεται, καὶ ἐν ἅμα- 
δὲ καὶ σκαιότητι, μετιὰ ἀῤῥυϑμίας τε καὶ ἄχαρι- 
στίας, ζῆ. Παντάπασιν, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτως ἔχει. ἐπὶ δὴ 

δὺο ὄντε τούτω, ὡς ἔοικε, δύο τέχνα ϑεὸν ἔγωγ᾽ ἄν 
τινα φαίην δεδωκέναι τοῖς ἀνθρώποις, μουσικὴν τε 
καὶ γυμναστικὴν, ἐπὶ τὸ ϑυμοειδὲς καὶ τὸ φιλόσο- 

- ᾿ -»οΣ’-οὯ Α , , 

φον" οὔκ ἐπὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, εἰ μὴ εἴη πάρεργον" 
3 ὥς Ὁ »-Ὁ [«] ΕλῚ 59 Π ξ -Ὁ 

ἀλλ ἐπ ἐκεῖνο, πὼς ἂν ἀλλήλοιν ξυναρμοσϑῆτον, 

ἐπιτεινομένω καὶ ἀγνιεμένω μέχρι τοῦ προσήκοντος. 
Καὶ γὺρ ἔἕοικεν, ἕ Τὸν κἀλλιστ ἃ ) γυ- αὐ γὰρ ἕξοικεν, ἕφη. Τὸν κάλλιστ ἀρὰ μουσικῇ 7 

, Ἃ ῃ »-» - 
μ»αστικὴν κεραγγύντα, καὶ μετριώτατα τῇ ψυχῇ 

, 2 Φ' 88 "- - 

προσφέροντα, τοῦτον ὀρϑότατ ἂν φαῖμεν εἶναι τε- 
ει. δι ἢ ἍἝ 39 »“΄» 

λέως μουσικώτατον καὶ εὐαρμοστότατον, πολὺ μᾶλ- 
λον 1 ω τὸν τὸς χορδὰς ἀλλήλαις ξυνιστάντα. Εἰκό- 
τιὺς ἔφη, ὦ Σώχρατες. Οὐκοῦν καὶ ἐν τῇπ πόλει 
ἡμῖν, ὦ Γλαύκων, δεήσει τοιούτου τινὸς ἀεὶ ἐπιστώ- 

5 ᾿ ς η " ᾿ ἡ 

του, εἰ μϑλλει ῃ πολιτεία σώζεσθαι; Ζεήσεν μέγντου 

ὡς οἷόν τέ 7 μάλιστα. Οἱ μὲν δὴ τύποι τῆς παι- 
δείας τὲ καὶ τροφῆς οὗτοι ἂν εἶεν. χορείας γὰρ τι 

ἀν τις διεξέον τῶν τοιούτων, καὶ ϑηρας τὲ καὶ χκυ- 
γηγὲ ἑσια, καὶ γυμνικοὺς ἃ) γῶνας καὶ ἱππικοὺς; σχέ- 
δὸν γάρ τι δῆλα δὴ ὅτ’ τούτοις ἑπόμενοι δεὶ αὐτὰ 
εἰναι" καὶ οὐκέτι χαλεπὰ ε εὑρεῖν. Ἴσως, ἢ δ᾽ ὃς, 

ΡῚ 

οὔ χαλεπά. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, 

τί ὧν ἡμῖν διαιρετέον δἴη; ἀρ οὐκ αὐτῶν τούτων οἵ- 
τινὲς ἀρξουσί τὸ καὶ ἄρξονται; Τί μὴν; Οὐκοῦν 
ε; 217 αὐτῶ 
οτὺ μὲν πρεσβυτέρους τοὺς ἄρχοντας δεῖ εἶνα!, γ50- 
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τέρους δὲ τοὺς ἀρχομένους, δῆλον; Ζῆἢλον. ἸΚαὶ ὅτι 

78 τὸ ὺς ἀρίστο υς αὐτῶν ; Καὶ τοῦτο. Οἱ δὲ γεωργῶν 

ἄμιστθι ἀρ᾽ οὐ γεωργικώτατοι γίνονται; Ἰναΐ. Ινὺν 

δ᾽ ἐπειδὴ φυλάκων αὐτοὺς ἀρίστους δεῖ εἶναι, ἀφ᾽ 
οὐ φυλακικωτάτους προσήκει εἶναν πόλεως; ἹΝαί. 

Οὐκοῦν φρονίμους τε εἷς τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν καὶ δυ- 
γατοὺς, καὶ ἔτι κηδεμόνας τῆς πόλεως. Ἔστι ταῦτα. 

ἸΚήδουτο δὲ γ ἂν τις μάλιστα τοῦτου ὃ τυγχάνοι φι- 
λῶν. “ἀνάγκη. Καὶ δ τοῦτό Ἂ ἂν μάλιστα φιλοῖ, 

ᾧ ξυμφέρειν ἤγοῖτο τιὶ αὐτὰ καὶ ἑαυτῷ - καὶ ὅταν 
μάλιστα ἐκείνου μὲν εὖ πράττοντος, οἴηται ξυμβαί- 
νειν καὶ ἑαυτῷ εὖ πράττειν, εἰ δὲ μὴ, τοὐναντῖον. 
Οὕτως, ἔφη. ᾿Εκλεκτέον ἀρ ἐκ τῶν ἄλλων φυλάκων 

τοιούτους ἄνδρας, οὗ ἂν σκοποῦσιν ἡμῖν μάλιστα 
φαίνωνται παρὰ πάντα τὸν βίον, ὃ μὲν ἂν τῇ πόλει 
ἡγήσωνται ξυμφέρειν, πάσῃ προϑυμίᾳ ποιεῖν. ὃ δ᾽ 
ἂν μὴ, μηδενὶ τρόπῳ πρᾶξαι ἂν ἐθέλειν. ᾿ΒΕπιτήδειοι 
γὰρ, ἔφη. Ζοκεὶ δὴ μοι τηρητέον αὐτοὺς εἶναι ἐν ἃ- 
πάσαις ταῖς ἡλικίαις, εἰ φυλακπικοΐ εἰσι τοὗτουν τοῦ 

δόγματος" καὶ μήτε γοητευόμενοι μὴτε βιαζόμενοι 
ἐκβάλλουσιν ἐπιλανθανόμενοι δόξαν τὴν τοῦ ποιεῖν 
δεῖν ἃ τῇ πόλει βέλτιστα. Τίνα, ἔφη, λέγεις τὴν ἐκ- 

μ 9 Υ̓ , » Ὁ 2 βολὴν; ᾿γὼ σοι, ἔφην, ἐρῶ. φαίνεταί μοι δόξα ἕξι. 
ἕναν ἐκ διανοίας, ἢ ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως " ἑἕκουσέως 
μὲν, ἡ ψευδὴς τοῦ μεταμαγϑάγοντος" ἀκουσίως δὲ, 

πᾶσα ἡ ἀληϑής. Τὸ μὲν τῆς ἑκουσίου, ἔφη, μανϑά- 
᾿ . 32 Π ’ -Ὁ ΄ ᾿ 2 

γὼ" τὸ δὲ τῆς ἀκουσίου δέομαι μαϑεῖν. ΤΊ δὲ; οὐ 
καὶ σὺ ἡγὴ, ἔφην ἐγὼ, τῶν μὲν ἀγαϑῶν ἀκουσίως 
στόρεσϑαι τοὺς ἀνϑρώπους͵ τῶν δὲ κακῶν, ἑκουσίως, 
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ἢ οὗ τὸ μὲν ἐψεῦσϑαι τῆς ἀληϑεΐας, κακὸν, τὸ δὲ ἄ- 
ληϑεύειν, ἀγαθόν; οὗ τὸ τὰ ὄντα δοξάζειν, ἀληϑ εὑ- 

δὲν δοκεῖ σοι εἶναι; ΑἍλλ᾽, ἢ δ᾽ ὃς, ὀρϑῶς λέγεις" καί 

μοι δοκοῦσιν ἄκοντες ἀληϑοῦς δόξης στερίσκεσθαι. 
Οὐκοῦν κλαπέντες, 1) γοητευϑέντες, ἢ βιασθέντες 
τοῦτο πάσχουσιν. Οὐδὲν νῦν, ἔφη, μανϑάνω. Ἴρα- 
γικῶς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, κινδυνεύω λέγειν. κλαπέντας μὲν 

γὰρ, τοὺς μεταπεισϑέντας λέγω καὶ τοὺς ἐπιλανϑα- 

γομένους" ὅτι τῶν μὲν, χρόνος, τῶν δὲ, λόγος ἐξαι- 
ροὗμενος λανϑάνει. νῦν γάρ που μαγϑάνεις, Ἱναί. 

Τοὺς τοίνυν βιασϑέντας λέγω, οὕς ἂν ὀδύνη τὶς ἢ 
ἀλγηδὼν μεταδοξάσαι ποιήσῃ. Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη, ἔμα- 
90»γ" καὶ ὀρϑῶς λέγεις. Τοὺς 7 μὴν γοητευϑέντας 

ὡς ἐγῴῷμαι, κἂν σὺ φαίης εἶναι οἱ ἂν μεταδοξιίσωσιν, 
ἢ ὕφ ἡδονῆς κηληϑέντες, ἢ ὑπὸ φόῤου, τὶ δείσαντες. 
Ἔοικε γὰρ, ἢ δ᾽ ὃς, γοητεύειν πάντα ὅσα ἀπατᾷ. Ὃ 
τοίνυν ἄρτι ἔλεγον, ζητητέον, τίνες ἄριστοι φύλακες 

τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς δόγματος, ποιητέον τοῦτο ὃ ἂν τῇ 
πόλει δοκῶσι βέλτιστον εἶναι. τηρητέον δὴ, εὐθὺς ἐκ 
παίδων προϑεμένοις ἔργα ἐν οἷς ἂν τοῦ τοιούτου 
μάλιστα ἐπιλανϑάνοιντο καὶ ἐξαπατῷντο᾽ καὶ τὸν 
μὲν μνήμονα καὶ δυσεξαπάτητον, ἐγκριτέον, τὸν δὲ 
μὴ, ἀποκριέτέον. ἢ γάρ; ναί. Καὶ πόνων γε αὖ καὶ 
ἀλγηδόνων ἀγῶνας αὐτοῖς θετέον, ἐν οἷς ταὐτὰ ταῦ- 
τὰ τηρητέον. ᾿Ορϑῶς, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὸ 
τρίτου εἴδους τοῦ τῆς γοητείας ἅμιλλαν ποιητέον, 
καὶ θεατέον, ὥσπερ τοὺς πώλους ἐπὶ τοὺς ψόφους 
τε καὶ ϑορύβους ἄγοντες σκοποῦσιν εἰ φοβεροὶ, οὕ- 
τῷ νέους ὄντας εἰς δείματ' ἄττα κομιστέον, καὶ εἰς 
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ἡδονὰς αὖ μεταβλητέον" βασανίζοντας πολὺ μᾶλλον 
ὴ ἢ χρυσὸν ἐν πυρὶ, εἰ δυσγοήτευτος καὶ εὐσχήμων ἐν 
πᾶσι φαένεται, φύλαξ αὑτοῦ ὧν ἀγαϑὸς, καὶ μουσι- 
«ἧς ἧς ἐμάνθανεν, εὐρυϑμόν τὲ καὶ εὐάρμοστον ἑ- 

αντὸν ἐν πᾶσι τούτοις παρέχων" οἷος δὴ ἂν ὧν, καὶ 

ἑαυτῷ καὶ πόλει χρησιμώτατος εἴη. καὶ τὸν ἀεὶ ἕν τε 
σταιοὶ καὶ γεανέακοις καὶ ἐν ἀγδράσι βασανιζόμενον, 
καὺ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα, καταστατέον ἄρχοντα τῆ 
σιόλεως καὶ φύλακα, καὶ τιμὰς δοτέον καὶ ζῶντι καὶ 
τελευτήσαντι, τάφων τὲ καὶ τῶν ἄλλων μνημείων μέ- 
γιστα γέρα λαγχάνοντα" τὸν δὲ μὴ τοιοῦτον ἀπο- 
ριτὲ ἕο». τοιαύτη τὶς, ἦν δ᾽ ἐγὸ, δοκεὶ μοι, ὦ ΤΓλαύ- 
“Ων, ἢ πϑοων: εἶναι καὶ κατάστασις τῶν ἀρχόντων τε 

καὶ φυλάκων», ἐν τύπῳ, μὴ δι ἀκριβείας, εἰρῆ- 
σϑαι. Καὶ ἐμοὲ, : : δὲ ὃς, οὕτω πη φαΐνεται. Ἂρ οὖν 
ὡς ἀληϑῶς ὀρϑότατον παλεῖν τούτους μὲν, φύλακας 

παντελεῖς τῶν τε ἔἕξωϑεν πολεμέων, τῶν τε ἐντὸς φἱ- 
λων, ὅπως οἱ μὲν μὴ βουλήσονται, οἱ δὲ μὴ δυνὴ- 

σονται κακουργεῖν" τοὺς δὲ γέους (οὕς δὴ νῦν φύλα- 
πὰς ἐκαλοῦμεν») ἐπικούρους τὲ καὶ βοηϑοὺς τοῖς τῶν 

ἀρχόντων δόγμασιν. Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Τίς ἂν οὖν, 
ἢν δ᾽ ἐγὼ, μηχανὴ γένοιτο τῶν ψευδῶν τῶν ἐν δέοντι 
“γιγνομένων; ὧν δὴ νῦν ἐλέγομεν γενναῖόν τι εἶναι 
ψευδομένους πεῖσαι, μάλιστα μὲν καὶ αὐτοὺς τοὺς 
ὄρχοντας, εἰ δὲ μὴ, τὴ» ἄλλην πόλιν; Ποῖόν τι; ἐφή). 

Μηδὲν καινὸν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀλλὺ Φοιγνικιχόν τι, πρό- 
τερον μὲν ἤδη πολλαχοῦ γεγονὸς, ὡς φασιν οὗ ποιη- 
ἐπὴς ἰὰ πεπείχασι» " ἐφ᾽ ἡμῶν δὲ οὗ γεγονὸς, οὐδ᾽ 
οἷδα εἰ γερόμενον ἂν. πεῖσας δὲ, συχνῆς πειϑοῖς. Ὡς 
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ἔοικας, ἔφη, ὀκγνοῦντι λέγειν. Ζόξω δὲ σοι; ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ μάλα εἰκότως ὀκνεῖν, ἐπειδὰν εἴπω. .1ἐγ᾽, ἔφη, 
καὶ μὴ φοβοῦ. “έγω δή. καίτοι οὐκ οἶδα ὅποίᾳ τόλ- 
(ἢ, ἢ ποίοις λόγοις χρώμενος ἐρῶ" καὶ ἐπιχειρήσω 
πρῶτον μὲν αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας πείϑειν καὶ τοὺς 

στρατιώτας, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἄλλην πόλιν, ὡς ἀρ ἃ Υ 
ἡμεῖς αὐτοὺς ἐτρέφομέν τε καὶ ἐπαιδεύομεν, ὥσπερ 
ὀγεέρατα ἐδόκουν ταῦτα πάντα πάσχειν τε καὶ γί- 
γνεσϑαι περὶ αὐτούς" ἦσαν δὲ τότε τῇ ἀληϑείᾳ ὑπὸ 
γῆς ἐντὸς πλαττόμενοι καὶ τρεφόμενοι, καὶ αὐτοὶ, 
καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν, καὶ ἡ ἄλλη σκευὴ, δημιουργού- 
μενα. ἐπειδὴ δὲ παντελῶς ἐξειργασμένοι ἦσαν, καὶ ἢ 
γῆ αὐτοὺς ς μήτηρ οὖσα ἀνῆκε, καὶ νῦν δεῖ ὡς περὶ 

μητρὸς καὶ τροφοῦ τῆς χώρας ἐν ἦ εἰσὶ βο υλείεσθαὶ 
τε καὶ ἀμύνειν αὐτοὺς, ἐάν τις ἐπ᾿ αὐτὴν ἴῃ, καὶ ὑπὲρ 
τῶν ἄλλων πολιτῶν, ὡς ἀδελφῶν ὄντων καὶ γηγενῶν 
διανοεῖσθαι. Οὐκ ἐτὸς, ἔφη, πάλαι ἠσχύνου τὸ ψεῦ- 
δὸς λέγειν. Πάνυ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, εἰκότως: ἀλλ ὅμως ἀ- 
κουξ καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ μύϑου. ἐστὲ μὲν γὰρ δὴ πάν- 
τες οὗ ἐν τὴ πόλει, ἀδελφοὶ (ὡς φήσομεν πρὸς αὐτοὺς 
μυϑολογοῦντες Ἢ ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς πλάττων, ὅσου μὲν ὕ- 
μῶν ἱκανοὶ ἄρχειν, χρυσὸν ἐν τῇ γενέσει συνέμιξεν 
αὐτοῖς, διὸ τιμιώτατοι εἰσίν - ὅσοι δ᾽ ἐπίκουροι, ἄρ- 
γύρον" σίδηρον δὲ καὶ χαλκὸν τοῖς τὲ γεωργοῖς καὶ 
τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς. ἅτε οὖν ξυγγενεῖς ὄντες 
πάντες, τὸ μὲν πολὺ, ὁμοίους ἂν ὑμῖν αὐτοῖς γεννῷ- 
τε" ἔστι δ᾽ ὅτε ἐκ χρυσοῦ γεννηϑείη ἂν ἀργυροῦν, καὶ 
ἐξ ἠθύρων χρυσοῦν ἔχγονον" . καὶ τἄλλα πάντα οἵ- 
τως ἐξ ἀλλήλων. τοῖς οὖν ἄρχουσι καὶ πρῶτον» καὶ 
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μάλιστα παραγγέλλει ὃ ϑεὸς, ὅπως μηδενὸς οὕτω φύ- 

λακες ἀνγαϑοὶ ἔσονται, μηδ᾽ οὕτω σφόδρα φυλάξουσι 
μηδὲν ὡς τοὺς ἐκγόνοις, ὃ, τε αὑτοῖς τούτων ἐν ταῖς 

ψυχαῖς παραμεμικται" καὶ ἐάν τε σφέτερος ἕχγονος 
ὑπόχαλκος ἢ ὑποσίδηρος γένηται, μηδενὲ τρόπῳ κα- 
τελεήσουσιν, ἀλλὰ τὴν τῇ φύσει προσήκουσαν τιμὴν 

ἀποδόντες, ὠσουσιν εἰς δημιο υργοὺς, ἡ εἰς “γεωργοὺς: 
καὶ ἂν αὖ ἐκ τούτων τὶς ὑπόχρυσος ἢ ὑπάργυρος 
φυῇ, τιμήσαντες ἀνάξουσι, τοὺς μὲν, εἰς φυλακὴν, 
τοὺς δὲ, εἰς ἐπικουρέαν" ὡς χρησμοῦ ὄντος τότε τὴν 

πόλιν διαφϑαρῆναι, ὅταν αὐτὴν ὃ σίδηρος ἢ ὁ χαλ- 
κὸς φυλάξη. τοῦτον οὖν τὸν μῦϑον ὅπως ἂν πει- 

σϑεῖεν, ἔχεις τινὰ μηχανήν; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὅπως γ᾽ 

ἂν αὐτοὶ οὗτοι" ὅπως μέν τ᾽ ἂν οἵ τούτων υἱεῖς καὶ 
οἵ ἕπείτα, οἱἵτ᾽ ἄλλοι ἄνϑρωποι οἵ ὕστερον. ᾿Αλλὰ καὶ 

τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εὖ ἂν ἔχοι πρὸς τὸ μᾶλλον αὐτοὺς 
τῆς πόλεώς τὲ καὶ ἀλλήλων κήδεσθαι. σχεδὸν γάρ τι 

μανϑάνω ὃ λέγεις. καὶ τοῦτο μὲν δὴ ἕξει ὅπη ἂν αὖ- 
τὸ ἡ φήμη ἀγάγῃ" ἡμεῖς δὲ τούτους γηγενεῖς ὅπλέ- 
σαντες, προάγωμεν ἡγουμένων τῶν ἀρχόντων. ἐλϑόν- 

τὲς δὲ ϑεασάσϑων τῆς πόλεως ὅπου κάλλιστον στρα- 

τοπεδεύσασϑαι, ὅϑεν τοὺς τε ἔνδον μάλιστ᾽ ἂν κατέ- 
ζοιεν, εἴ τις μὴ ἐθέλει τοῖς νόμοις πεέϑεσθαι, τοὺς τε 
ἔξωϑεν ἀπαμύνοιεν, εἶ πολέμιος, ὥσπερ λύκος, ἐπὶ 
ποίμνην τὶς ἴοι. στρατοπεδευσάμενοι δὲ, θύσαντες 

οἷς χρὴ, εὐνὰς ποιησάσϑων. ἢ πῶς; Οὕτως, ἔφη. Οὐκ- 
οὔν τοιαὗτας οἵας χειμῶνός τε στέγειν καὶ ϑέρους ἱκα- 
γὰς εἶναι; Πῶς γεὰρ οὐχί; οἰκήσεις γὰρ, ξφῆ, δοκεῖς 

μον λέγειν. Ιγαὶ, ἡν δ᾽ ἐγὼ, στρατιωτικάς γε, ἀλλ᾽ οὐ 
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χρηματιστικάς. Πῶς, ἔφη, αὖ τοῦτο έγειῳ διαφέρειν 
ἐκείνου; ᾿Εγώ σοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πειράσομαι, εἰπεῖν. δει- 
γότατον γάρ που πάντων καὶ αἴσχιστον ποιμέσι, τοι- 

οὕτους γε καὶ οὕτω τρέφειν κύνας ἐπικούρους ποι- 

μγίων, ὥστε ὑπὸ ἀκολασίας, ἢ λιμοῦ, ἢ τινος ἄλλου 
κακοῦ ἔϑους, αὐτοὺς τοὺς κύνας ἐπιχειρῆσαι τοῖς προ- 

βάτοις κακουργεῖν, καὶ ἀντὶ κυνῶν, λύκοις ὁμοιωθϑῆ- 
γαι. Δεινὸν, ἢ δ᾽ ὅς. πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν φυλακτέον 
παντὶ τρόπῳ, μὴ τοιοῦτον ἡμῖν οἱ ἐπίκουροι ποιή- 

σωσι πρὸς τοὺς πολίτας, ἐπειδὲν αὐτῶν κρείττους εἰ- 

σὶ, καὶ ἀντὲ ξυμμάχων εὐμενῶν, δεσπόταις ἀγρίοις 
ἀφομοιωϑῶσι. Φυλακτέον, ἔφη. Οὐκοῦν τὴν μεγίστην 
τῆς εὐλαβείας παρεσκευασμένοι ἂν εἶεν, εἰ τῷ ὄντι 

καλῶς πεπαιδευμένοι εἰσίν; ᾿“λλὰ μὴν εἰσὶ γ᾽, ἔφη. 
Καὶ ἔγωγ εἶπον, Τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον διϊσχυρ ἐζε- 
σϑαι, ὦ φίλε Γλαύκων" ὃ μέντοι ἄρτι ἐλέγομεν, ἄξι- 
ον, ὅτι δεῖ αὐτοὺς τῆς ὀρθῆς τυχεῖν παιδείας, ἥτις 
ποτέ ἐστιν, εἰ μέλλουσι τὸ μέγιστον ἔχειν, πρὸς τῷ 
ἥμεροι εἶναι αὐτοῖς τε καὶ τοῖς φυλαττομένοις ὑπ᾽ 

αὐτῶν. Καὶ ὀρϑῶς γε, ἢ δ᾽ ὅς. Πρὸς τοίνυν τῇ παι- 

δείᾳ ταύτῃ, φαίη ἂν τις νοῦν ἔχων δεὲν καὶ τὰς οἰκήσεις 

καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν τοιαύτην αὐτοῖς παρεσκευάσϑαι, 
ἥτις μήτε τοὺς φύλακας ὡς ἀρίστους εἶναι παύσῃ αὐ- 
τοὺς, κακουργεῖν τὲ μὴ ἐπάρῃ περὲ τοὺς ἄλλους πολί- 
τας. Καὶ ἀληϑῶς γε φήσει. Ὅρα δὴ, εἶπον ἐγὼ, εἰ τοι- 
ὄνδε τινὰ τρόπον δεῖ αὐτοὺς ζὴν τε καὶ οἰκεῖν, εἰ μέλ- 
λουσι τοιοῦτοι ἔσεσϑαι. πρῶτον μὲν, οὐσίαν κεκτημέ- 
γον μηδεμίαν μηδένα ἰδίαν, ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη" ἔπει- 
τα οἴκησιν καὶ ταμιεῖον μηδενὶ εἶναι μηδὲν τοιοῦτον, 
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5 5 3 
εἰς ὃ οὐ πᾶς ὃ βουλόμενος εἴσεισι" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια, 
ει ’ 2 ΣΩ Χ ᾿ 7 7 ὅσω» δέονταν ἀγῦρες ἀϑληταὶ πολέμου σώφρονές τε 

»ἷ΄ .- ι ι -Ο ͵ - 

καὶ ἀνδρεῖοι, ταξαμένους πχριὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν, 
Ὁ . ω- ω 

δέχεσθαι μισϑὸν τῆς φυλακῆς τοσοῦτον, ὅσον μήτβ 
-»ἭοὦΡ 3 -Ὁ 3 "-» 

περιεῖναι αὐτοῖς εἰς τὸν ἐνιαυτὸν, μὴτς ἐνδεῖν. φου- 
ο2ὡὥῳἦ ᾿ Ὡ «-«- Ὁ 3 μι 

τῶντας δὲ εἰς ξυσσίτια, ὠσπεὲρ ἐστρατοπεδευμέγους, 
- " « 2 - 3 Ὁ" ῳ 

κοινῇ ζῆν. χρυοίον δὲ καὶ ἀργύριον εἰπεὶν αὐτοῖς ὅτι 
- ᾿ ῳ 3 2 -Ὁ - 394 

ϑεῖον παρὰ ϑεῶν αἰεὶ ἐν τῇ ψυχῇ ἔχουσι, καὶ οὐδὲν 
ο ΝῚ Ρ 5] ὦ « 2 

προσδέονται τοῦ ἀνϑοωπείου" οὐδὲ ὁσία τὴν ἐκείνον 
κτῆσιν τῇ τοῦ ϑνητοῦ χρυσοῦ κτήσει ξυμμιγνύντας 
μιαΐνειν" διότι πολλὰ καὶ ἀνόσια παρὰ τῶν πολλῶν 

- ἌΡΕ Π 5 

γόμισμα γέγονε, τὸ παρ᾽ ἐκείνοις δὲ ἀκήρατον" ἀλλὰ 
2 τ - τὸ - ἥ 

μόνοις αὐτοὶς τῶν ἐν τῇ πόλει μεταχειρίζεσθαι, καὶ 
ο] { οω ς ΝΕ 9} , 32 ᾽ ς39 ε 4 

ἀπτεσϑαν χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, οὐ ϑέμες" οὐδ΄ ὑπὸ 
Υ ἘΣ Τῇ ΒΩ 5} 2ςι ’ { 2ςι ᾽ 

“τὸν αὐτὸν ὄροφον ἱέναι, οὐδὲ περιάψασϑαι, οὐδὲ πί- 
ὃ. 95 "1 ου ῳ ι ΤΡ Φ᾿ γι 

γειν ἐξ ἀργύρου ἢ χρυσοῦ. καὶ οὕτω μὲν σώζοιντ᾽ ἂν καὶ 
᾿ ᾿ 3 39 "“ὦὝἦ 

σώζοιεν τὴν πόλιν" ὁπότε δ᾽ αὐτοὶ γῆν τε ἰδέαν καὶ 
οἰκίας καὶ νομίσματα κτήσονται, οἰκονόμοι μὲν καὶ 

Ἀν ΘΖ Ἁ ͵ πὰ Α Ἂ 4 4 Χ 
γεωργοὲ ἀντὲ φυλάκων ἔσονται, δεοπόταν δ᾽ ἐχϑροὶ, 

- ΄ῳ 39). -Ὃο ΄ 

ἀντὶ συμμάχων, τῶν ἄλλων πολιτῶν γενήσονται. μι- 
σοῦντες δὲ δὴ καὶ μισούμενοι, καὶ ἐπιβουλεύοντες 
καὶ ἐπιβουλευόμενοι, διάξουσι πάντα τὸν βίον, πο- 

« -»Ἣ Α , ᾿ Α " 

λὺ πλείω καὶ μᾶλλον δεδιότες τοὺς ἔνδον ἢ τοὺς ἔξω- 
Ἴ ; μ ΒΥ " 9ηγ..} 

ϑὲ» πολεμίους, ϑέοντες ἤδη τότε ἐγγύτατα ὀλέϑρον, 
μΣ « 3) . γ͵Ὶ Φ 

αὐτοί τε καὶ ἢ ἀλλη πόλις. Τούτων οὖν πάντωγ ἕνξ- 
Ἶ ι ω (! ἊὉἍ 

κα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, φῶμεν οὕτω δεῖν κατεσκευάσϑαι τοὺς 
“οΦ΄ , - 

τς φύλακας, οἰκήσεύ)ς τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων. καὶ ταῦ- 
᾿ ὅν τ ἢ ἐν ἢ Ἔν ἂν οὐκ 

ταγομοϑετήσομεν, ἡμὴ; Πώνυγε, ἢ δ᾽ ος ὃ Πλαύκων. 
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ΠΑΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ἘΠ ΓΌΩΝ 

Η 

ἐμ ΓΚ {0 Χ 

ΙΑΛΜΟΓΌΣ ΤΕΤΑ͂ΡΤΟΣ. 

»» 

“ 3 ᾿ Ε Ἂ" 

ἈΚ 11 δ ̓ ἀδείμαντος ὑπολαβὼν, Τί οὖν, ἔφη, ὦ Σὼ- 
) ι “ὦ 3 

κρατες ἀπολογήση, ἐάν τις σὲ φῇ μὴ πάνυ τι εὐδαί- 
"Ὁ « 2) ν ο 

μονὰς ποιεῖν τούτοις τοὺς ἀνγδρας, καὶ ταῦτα δὲ 
ε Α τ΄ χ ᾿ «ε ͵ ὠ τ Π [. ι 

ἑαυτοὺς, ὧν ἔστι μὲν ἡ πόλις τῇ ἀληϑείᾳ, οἵ δὲ, μη- 
᾿ 9 Υ͂ 9 τ οἷὋ ’ ΓΞ 3. 

δὲν ἀπολαύουσιν ἀγαϑὸν τὴς πόλεως; οἷον οἱ ἀλ- 
Π 3 3 

λοι, ἀγροὺς τε κεκτημένοι, καὶ οἰκίας οἰκοδομούμε- 
τ Υ ’ 

γοι καλὸς καὶ μεγάλας, καὶ ταὗταις πρέπουσαν κα- 
Α ’ δὰ Υ͂ “- 3 Π { 

τασκευὴν κτώμενον" κΧαὶ ϑυσίας ϑεοῖς ὑδίας ϑὺύον- 

τες, καὶ ξενοδοκοῦντες, καὶ δὴ καὶ, ἃ νῦν δὴ σὺ ἔλε- 

γες, χρυσόν τε καὶ ἄργυρον κεκτημένοι, καὶ πάντα 
ῳ ΄ - ἢ “ 3 ἊἹ 

οσα γομίζεται τοῖς μέλλουσι μακαρίοις εἶναι. αλλ 
οᾧῳ Ἁ « Ξ 

ἀτεχνῶς, φαίη ἂν, ὥσπερ ἜΣ ΟΣ; μισθωτοὶ ἐν τῇ 
πόλει ΦΟΟΡΑΉΝΝΝ περτῆσθϑαι οὐδὲν ἄλλο ἢ φρονροῦ»- 

τὲς. Ἰγαὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ταῦτά γε ἐπισίτιοι, καὶ 
οὐδὲ μισϑὸν πρὸς τοῖς σιτίοις λαμβάνοντες, ὥσπερ 
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οἱ ἄλλοι. ὥστε οὐδ᾽ ὃν ἀποδημῆσαν βούλωνται ἰδίᾳ, 
ἐξέσται αὐτοῖς" οὐδὲ ἄλλοις διδόναι, οὐδ᾽ ἀναλί- 

σχεῖν ἄν πη βούλωνται ἄλλοσε, οἷα δὴ οἵ εὐδαίμο- 
γὲς δοχοῦντες εἶναι ἀναζίοχουσι. ταῦτα καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα συχνιὶ τῆς κατηγορίας ἀπολείπεις. ᾿Αλλ᾽ ; τῇ 

δ᾽ ὃς, ἔστω καὲ ταῦτα κατηγορημένα. τὶ οὖν δὴ 

ἀπολογησόμεϑα, φής; ἵναΐ. Τὸν αὐτὸν οἶμον, ἢ» 
δ᾽ ἐγὼ, πορευόμενοι, εὑρήσομεν, ὡς ἐγῷμαι, πὰ 1Ὲ- 
κτεα. ἐροῦμεν γὰρ ὃτε ϑαυμαστὸν μὲν οὐδὲν ἂν 
δ, εἰ καὶ οὔτοι οὕτως εὐδαιμονέστατοι εἰσόν. οὐ 
μὴν πρὸς τοῦτο βλέποντες τὴν τιόλεν οἰπκίζομεν, ὅπως 

ἕν τι ἡμῖν ἔϑνος ἔσται διαφε ερόντως εὔδαιμον, ἀλλ᾽ 
ὅπως ὁτιμάλιστα θλη ἢ πόλις. ῳήϑημον γὰρ ἐν τῇ 

τοιαύτῃ μάλιστα ὃν εὑρεῖν δικαιοσύνην, καὶ αὖ ἐν 
τῇ κάκιστα οἰκουμένῃ ἀδικίαν. κατιδόντες δὲ, κρὶ- 
γαν ἂν ὃ πάλαι ζητοῦμεν. νῦν μὲν οὖν, ὡς δ εὐρηῦνθ! 

τὴν εὐδαίμονα πλόώττομεν, οὐκ ἀπολαβόντες, ἀλὲ- 

γοὺς ἐν αὐτῇ τοιούτους τινᾶς θέντες, ἀλλ᾽ ὅλην». 
αὐτίκα δὲ τὴν ἐναντίαν σκεψόμεθα. ὥσπερ οὖν ἂν 

εἰ ἡμᾶς ἂν δριάντας γράφοντας προσελθὼν ἂν τις 

ἔψεγε, λέγων ὅτι οὗ τοῖς καλλέστοις τοῦ ζώου τὰ 
κάλλιστα φάρμακα προστέϑεμεν" οὗ γὰρ ὀφθαλμοὶ, 

κάλλιστον ὃν, οὐκ ὀστρείῳ ἐναληλεηβενοι εἶεν, ἀλλὰ 
μέλανι" μετρίως ἂν ἐδυκυῦμεν πρὸς αὐτὸν ἀπολογεῖ- 
σϑαι, λέγον τὲς, Ὦ, ϑαυμάσιε, μὴ οἴου δεῖν ἡμᾶς οὔ- 

τῶ καλοὺς ὀφϑαλμοὺς 79 ἀφειν, ὥστε μηδὲ ὀφϑαλ- 
μοὺς φαίνεσθαι, μηδ᾽ αὖ τἄλλα μέρη ἀλλ᾿ ἄϑρει εἰ 

τὰ προσήκοντα ἑκάστοις ἀποδιδόνενς, τὸ ὅλον καλὸν 

ποιοῦμεν. καὶ δὴ καὶ γῦν μὴ ἀγάγκαζε ἡμᾶς τοιαὺ- 
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τὴν εὐδαιμονίαν τοῖς φύλαξι προσάπτειν, ἡ ἐκείγους 
“»“ "» 9}. ΕῚ 

πᾶν μᾶλλον ἀπεργάσεται ἢ φύλακας. ἐπιστάμεϑα 
κ « 5 ἰ Ἃ 

γὰρ καὶ τοὺς γεωργοὺς ξυστέδας ἀμφιέσαντες, καὶ 
᾽ « ᾿ “ 

χρυσὸν περιϑέντες, πρὸς ἡδονὴν ἐργάζευϑαι κελεύειν» 

τὴν γῆν" καὶ τοὺς κεραμέας κατακλέίναντες ἐπὶ δεξιὰ 
Ἵ »-Ὁ 3 ᾿ ᾽ 

πρὺς τὸ πῦρ, διαπέροντά: τὲ χαὶ εὐωχουμένους, τὸν 
σ΄] “κι ᾿ ᾿ 

τροχὸν παραϑὲμένους, οσον ἂν ἐπιϑυμήσωσι κερα- 
Μ ’ 

μεύειν " καὶ τοὺς ἀλλοὺυς πάντας τοιούτῳ τρόπῳ μα- 
[ -. « ᾿ « «ς ͵ 2 τι 3.».»23 

καρίους ποιεῖν, ἵνα δὴ ὁλὴ ἢ πόλις εὐδαιμονῇ. ἀλλ 
ς »ν " Ψ εἰ 3 5 ς Π)) Ἃ ’ 4) 24 

ημὰς μη οὕτω γουϑετει" ὡς, ἂν σοι πειϑωμείδα, οὔ. 
4 , 2) ᾿ 

τε ὃ γεωργὸς, γεωργὸς ἔσται" οὔτε ὃ κεραμεὺς, κερὰ 
,} )η "5 ΕῚ μὴ ᾿ , ο- . τ 

μεύς" οὔτε ἄλλος οὐδεὶς οὐδὲν ἔχω» σχῆμα, ἐξὼ: πό' 
»" ᾿ Ἅ)4.0 Ε 

λις γέγνεξοις. ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων ἐλάττων λύγος. 

»ευροῤῥάφοι γὰρ Φφόθμοι 783 ὄμενοι, καὶ διαφϑιαρέν- 

τες, καὶ προσπφιηαάμενοι εἰναι, μὴ ὄντες, πόλει οὔ- 

δὲν δεινόν" φύλακες δὲ νόμον τς καὶ πόλτως, μὴ ὅν- 
3 ι »" δ᾽᾿νο . ὦ "Ὁ 2) ΓΖ, 

τες, ἀλλὰ δοκοῦντες, δρᾷς δὴ ὅτι πᾶσαν ἄνδην πόλεν 
ΕΥ ἡ ᾿ πον » 
ἀπολλύουσιν, ἂν τοῦ εὖ οἰκεῖν καὶε ὑδωιμονεῖν μόνοι 
τὸν καιρὸν ἔχωσι». εἰ μὲν οὖν ἡ Ἱμξῖς μὲν φύλακας ὡς 

ἀληϑῶς ποιοῦμεν ἤκιστα κακούργους τῆς πόλεωις " ὅ 
3 ᾿Ὶ -.- ᾿ Ἂ ε; ) 

δ΄ ἐκεῖνο λέγων, γεωργοὺς τενας, καὶ ὥσπερ ἐν παγη- 
. 43 Ε ; Ἑ 2 

γύρει ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πόλει ἑοτιάτορας καὶ εὐδαίμονας, 
"5 ΕΥ ᾿ ΕῚ 
ἀλλο ἂν τι ἢ πόλεν λέγοι; σκεπτέον οὖν πότερον 
πρὺς τοῦτο βλέποντες τοὺς φύλακας καϑιστῶμεν, 
ο «ς 2 - 2 

ὁπὸς ὁτιπλείστη αὐτοῖς εὐδαιμονία ἐγγενήσετυι" ἢ 
τ « 5 Ν τ ἦ ᾿ 

τοῦτο μὲν εἰς τὴν πόλιν ὅλην ϑλέποντας ϑεατέον εἰ 
ἐκείνῃ ἐγγέγνεται" τοὺς δ᾽ ἐπικούρους τούτους καὶ 
τοὺς φύλακας ἐκεῖνο ἀναγκαστέον ποιεῖν, καὶ πει- 

ς --- »», Ἔ στέον ὅπως ὅτι ἄριστοι δημιουργοὶ τοῦ ἑαυτοῦ ἔρ 
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3» Ἑ Ἀν ᾿ 2] ε ε Γ 

γου ἔσονται, καὶ τοὺς ἀλλοὺύς ἁπαντὰς ὡσαύτως. 
εἰ .. ΩΝ 9ω 

καὶ οὕτω ξυμπίζσης τῆς πόλεως αὐξανομέγης καὶ κα- 
ο- ΄ ᾽ ͵ “ -» Ψ, 

λῶς οἰκιζομένης, ἐατέον ὅπως ἑκάστοις τοῖς ἔϑγεσιν 
«ες 

ῆ φύσις ἀποδίδω σι τοῦ μεταλαμβάνειν εὐδαιμονί ίας. 
ἄλλ, Ὶ δ᾽ ὃς καλῶς μοὶ δοκεῖς λέγειν. “40 οὖν, ἢν 

δ΄ ἐγὼ, καὶ τὸ τούτου ἀδελφὸν δόξω σοι μετρίως λέ- 
γεν; Τί μάλιστα; Τοὺς ὄλλους αὖ δημιουργοὺς 
σκόπει εἶ, τάδε διχῳϑείρει, ὥστε καὶ κακοὺς 7ενε- 
σϑαι. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα; Πλοῦτος, ἡν δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ πενία. Πῶς δή; δε. λουδη ῥα χυτρεὺς δοκεῖ 
σοι ἔτι ϑελήσειν ἐπιμελεῖσθαι τῆς τέχνης; Οὐδα- 

»Σ΄“ ΒῚ] 3 Π ᾿ ἥν ὦ ι Π “- 

μῶς, ἕφη. Αργὸς δὲ καὶ ἀμελὴς γενήσεται μᾶλλον 
᾿ ΘΕ ἢ « “Ὁ [ 32 ωῳ ΄ ᾿ 

αὐτὸς αὑτοῦ; Πολὺ γε. Οὐκοῦν κακίων χυτρεὺς 
’ χρό ΤΩΝ -Ὁ 3, Π Ἂ τ ν". 3» 

γίγνεται; Καὶ τοῦτο, ἔφη, πολὺ. αν μὴν καὶ ὁ9- 
΄ τιν ᾿ Ὶ Π ! "" 

γαγὰ γε μὴ ἔχων παρέχεσθαι ὑπὸ πενίας, ἢ τι ἀλλο 
τῶν εἰς τὴν τέχνην, τῷ τὸ ὅ0ργα πονηρότερα ἐργάσε- 

δ τ ν᾿: οἢ ἱ ᾿ ".- 
ται, καὶ τοὺς υἱεῖς ἢ ἄλλους οὺς ἂν διδάξῃ, χείς ρους 

[ο-ῃ΄ πὰ ἕῳ; ΡῚ , ἊΞ 2 

δημιουργοὺς διδάξεται. Πῶς δ᾽ οὔ; Ὑπ' ἀμφοτέ- 
οων δὴ, πενίας τὲ καὶ πλούτου, χείρω μὲν τὰ τῶν 

-Ὁ ᾿ 2 εΙ..τ 

τεχγῶν ἔργα, χείρους δὲ αὐτοὶ. Φαίνεται. Ἔτερα 
᾿ Ξ 2» Ὁ Γ « Υ͂ [ὦ 

δη, ὡς δοικε, τοῖς φύλαξιν εὑρήκαμεν, ἃ παντὶ τηό- 
᾿ ῳ { 2 Ψ 4 

πῇ φυλωακτέον πὼς μὴ ποτὲ αὐτοὺς λήση εἰς τὴν 
πόλεν παραδύντα. Τὰ ποῖα ταῦτα; λοῦτός τε, 

δι ας ἸΣῶε Ω κι Γ Ἂ 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ πενία" ὡς τοῦ μὲν, τρυφὴν τε καὶ 

ω Ὁ ᾿ 

ἀργίαν καὶ νεωτερισμὸν ἐμποιοῦντος" τοῦ δὲ, ἀνε- 
λευϑερίαν καὶ κακοεργίαν, πρὸς τῷ γεωτερισμῷ. 

“ ᾿ 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 1 όδε μέντοι, ὦ Σώκρατες, σκό- 
“ο“ο. Μὸν ἂν [υ 

πει, πῶς ἡμῖν ἡ πόλις οἵατ᾽ ἔσται πολεμεῖν, ἐπειδὰν 
᾽ . ᾿ Ι 2] »ι ἢ ῃ 

χρήματα μὴ κεκτημδέγη ἢ" ἀλλὼς τὸ κὰν πρὸς μεγα- 

᾿ 

β 
Ι 

β 
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ἀην τε καὶ πλουσίαν ἀναγκασϑῇ πολεμεῖν, 4]ἢλον, 
ἢν δ᾽ ἐγώ, ὕτι πρὸς μὲν μίαν, χαλεπώτερον, πρὸς δὲ 
δύο τοιαύτας, ῥᾷον. Πῶς εἶπες; ἢ δ᾽ ὕς. Πρῶτον 

μὲν που, εἶπον, ἐὼν δέῃ μάχεσϑ' αι, ἀρ᾽ οὐ πλουσίοις 
ἀνδράσι μαχοῦνται αὐτοὶ ὄντες πολέμου. ἀϑληταί; 
᾿γαὶ τοῦτό γε, ἔφη. Τί οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ -ἀδείμαν- 
τε; εἷς πύκτης, ὡς οἷόν τε κάλλιστα ἐπὶ τούτῳ παρε- 
σκευασμένος, δυοῖν μὴ πύκταιν, πλουσίοιν δὲ καὶ 
πιότοιν, οὔκ ἐν δοκῇ σοι ῥᾳδίως μάχεσθαι; Οὐκ 
ἂν ἴσως, ἔφη, ἅμα 78: Οὐδ᾽ εἰ ἐξείη, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, 

ὑποφεύγοντι, τὸν πρότερον αἰεὶ προσφερόμενον, 
«γναστρέφοντα κρούειν, καὶ τοῦτο ποιοἵ πολλάξις ἐν 
ἡλέῳ τὲ καὶ πρέγει, ἀρά γε οὐ καὶ πλείους Ζ: ἐρῶσ αὐτ᾿ 
ἂν τοιούτους ὃ τοιοῦτος; “μέλει, ξφῆή» οὐδὲν ἂν γέ- 

γοιτὸ ϑαυμαστόν. .1λλ᾽ οὐκ οἵει πυκτικῆς πλέον 
μετέχειν τοὺς πλουσίους ἑ ἐπιστὴ κῃ τὲ χαὶ ἐμπειρίᾳ, 
ἢ πολεμικῆς; ἽἜγω), ἔφη. Ῥαδίως ἀνα ἡμῖν οἵ 

ἀϑληταὶ, ἐκ τῶν εἰχότων, διπλασίοις τε καὶ τριτελα-- 
συἷοις αὐτῶν μαχοῦνται. Σύυγχω ρἡσομοΐ σοι; ἔφη. 

δοκεῖς γάρ μοι ὀρϑῶς λέγειν. Ἰΐ δ᾽ ἂν πρεσβείαν 
πέμψαντες εἰς τὴν ἑτέραν πόλιν, τάληϑ ἢ εἴπωσιν; 
ὅτι ἡμεῖς μὲν οὐδὲν χρυσίῳ οὐδ΄ ἀργυρίῳ χρώμεθα, 
οὐδ᾽ ἡμῖν ϑέμις, ὑμῖν δέ. σὺμπολεμήσαν τες οὖν 
μεθ᾽ ἡμῶν, ἔχετε τὰ τῶν ἑτέρων" οἶει τινὰς ἀκοὺ- 
σαντας ταῦτα αἱρήσεσθαι κυοὶ “ ἰκ στερεοῖς τὲ 

καὶ τσχγοῖς μᾶλλον, ἢ μετὰ κυνῶν προβάτοις πέοσὶ 
τε καὶ ἁπαλοῖς; Οὐ μοι δοκεῖ. ἀλλ ἐὰν εἰς μέαν, 
ἔφη, πόλιν συναϑροισϑῇ τὰ τῶν ἄλλων χρήματα, 
ὅρῳ μὴ κίνδυνον φέρῃ τῇ μὴ πλουτούσῃ. Εὐδαΐμων 

ῬιΑῖι 1, Υ, : 
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εἶ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι οἵεν ἄξιον εἶναι ἄλλην τινὰ πρου- 
ειπεῖν πόλιν, ἢ τὴν τοιαύτην οἵαν ἡμεῖς κατεσκευί- 
ζομεν. ᾿Αλλὲ τὲ μὴν; ἔφη. Ιειζόνως, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
χρὴ προσαγορεύειν τὰς ἄλλας. ἑκάστη γὰρ αὐτῶν, 
σόλεις εἰσὶ πάμπολλαι, ἀλλ᾽ οὐ πόλις, τὰ τῶν παι- 

ζόντων. δύο μὲν γὰρ κἂν ὅὁπηοῦν εἶεν πολεμία 
ἀλλήλαι», ἢ μὲν, πενήτων, ἢ δὲ, πλουσίων... τούτων 

δ᾽ ἐν ἑκατέρᾳ πάνυ πολλαί" αἷς ἐὰν μὲν ὡς μιᾷ 
προσφέρη, παντὸς ἂν ἁμάρτοις" ἐὰν δὲ ὡς πολλαῖς, 
διδοὺς τὰ τῶν ἑτέρων ταὶς ἑτέραις χρήματά τε καὶ 
δυνάμεις, ἢ καὶ αὐτοὺς, ξυμμάχοις μὲν αἰεὶ πολλοῖς 

χφήσῃ, πολεμίοις δ᾽ ὀλίγοις. καὶ ὡς ἂν Ἶ πόλις σοὶ 
οἰκῇ σωφρόνως, ὡς ἄρτι ἐτάγϑη, μεγίστη ἔσται" οὐ 
τῷ εὐδοκιμεῖν λόγω, ἀλλ' ὡς ἀληϑῶς μεγίστη, καὶ 

ἐὰν μόνον ἢ χιλέων τῶν προπολεμούντων. οὕτω γὰρ 
μεγάλην πόλιν μίαν οὐ ῥᾳδίως οὔτ᾽ ἐν “Ἕλλησιν οὔτε 
ἐν βαρβάροις. εὑρήσεις, δοκούσας δὲ πολλὰς καὶ πολ- 

ἐαπλασίας τῆς τηλικαύτης. ἢ ἄλλως οἵει; Οὐ μὰ 
τὸν εἰ ἢ ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὗτος ἂν εἴη κάλ- 

λιστος ὕρος τοῖς ἡμετέροις ἄρχουσιν, ὅσην δεῖ τὸ μέ- 
γεϑος τὴν πόλιν ποιεῖσθαι, καὶ ἡλίκῃ οὔσῃ ὅσην 
χώραν ἀφορισαμένους, τὴν ὄλλην χαΐρειν., ἽἼ ς, ἐφη, 
ὅρος; Οἶμαι μὲν, ή» δ᾽ ἐγὼ, τόνδε" μέχρις οὗ ἂν 
ἐθέλοι αὐξανομένη εἶνας μία, μέχρι τούτου αὔξειν, 

πέρα δὲ μή. Καὶ καλῶς γ, ἔφη. Οὐκοῦν καὶτοῦ- 
το αὖ ἄλλο πρόσταγμα τοῖς φύλαξε προστάξομεν, 
φυλάττειν παντὶ τρόπῳ ὅπως μήτε σμικριὰ ἡ πόλις 

ἔσται μὴτε μεγάλη δοκοῦσα, ἀλλά τις ἱκανὴ καὶ μέα. 
Καὶ φαῦλόν γ᾽, ἔφη, ἴσως αὐτοῖς πιροστάξομεν. Καὶ 
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τούτου γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἔτε φαυλότερον τόδε οὗ καὶ ἐν 
τῷ πρόσϑεν ἐπεμνήσθημεν" λέγοντες ὡς δέοι, ἐάν 
τὸ τῶν φυλάκων τὶς φαῦλος ἔκγογος γένηται, εἰς τοὺς 
ἄλλους αὐτὸν ἀποπέμπεσθαι" ἐάν τ ἐκ τῶν ὥλλων 
σπουδαῖος, εἷς τοὺς φύλακας. τοῦτο δ᾽ ἐβούλετο 
δηλοῦν, ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους πολίταις, τερὸς δ᾽ τις πέ-- 

φύυκε, πρὸς τοῦτο ἕνα πρὸς ἕν ἕκαστον ἔργον δεῖ χο- 
μέζειν" ὅπως ἂν, ἕν τὸ αὑτοῦ ἐπυτηδεύων ἕκαστος, 
μὴ πολλοὶ, ἀλλ᾽ εἷς γίγνηταν" καὶ οὕτω δὴ ξύμπασα 
ν πόλις μέα φύηται, ἀλλὰ μὴ πολλαΐ. ᾿Ἔστσι γὰρ, 

ἔφη, τοῦτο ἐκείγου᾽ σμικρότερον. Οὗτοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
ὦ γαϑὲ ̓ Αδείμαντε, ὡς δόξειεν ἂν τις, ταῦτα πολλιὰ 
καὶ μεγ γάλα αὐτοῖς προστάττομεν, ἀλλο πάντα φαῦ- 

ἀδι ἐὰν τὸ λεγόμενον ὃ ὃν μέγα φυλάττωσ", μᾶλλον δὲ 
ἀντὶ μεγάλου ἱ ἱκανόν. Ἰδτοῦτο; ὕφη. Τὴν» πο- 
δείαν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τροφὴ »." ἐὰν γὰρ εὖ πορδευό- 
μενθϑι, μέτριοι ἄνδρες γέγγωνται, πάντα ταῦτα ὅᾳ- 
δίως διόψονται, καὶ ἀλλά γε ὅσα νῦν ἡμεῖς παραλεῖ-. 
πομεν, τὴν τ τῶν γυναικῶν »πῆσιν, καὶ γάμων, καὶ 
παιδοποιίας» ὅτι δεῖ ταῦτα, κατὰ τὴν ποιρϑεμέῳ», 
σπιώντοι ὀτιμάλιστα κοινὰ τὰ τῶν φίλων πουδσϑικι. 
᾿Ορϑότατα γὰρ, ἔφη, γέγνουτ' ἄγ, Καὶ μὴν, εἶπον, 
πολιτεία ἐών περ ἅποξ ὅρμ ἤσῃ, εὖ ἔρχετ» ὥσπερ, 

κύκλος αὐξανομένη. τροφὴ γὰρ καὶ ποέδευσις ̓χρη- 
στὴ σωξομένη, φύσεις θγῳϑ ἐμποιξι" παὶ αὖ φῦ- 
σεις χρησταὶ, τοιαύτης παιδείας ὀγτιλαμβ θονόμεναι, 
ἔτι βελτίους τῶν» προτέρων φύονται, εἴς τὲ τἄλλα 
καὶ εἰς τὸ γενγᾷν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις. 

ἰκός γ᾽, ἔφη. 'Ὡς τοίνυν διὰ βραχέων εἰπεῖν, τοὺ- 
1. 
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του ἀνϑεκτέον τοῖς ἐπιμεληταῖς τῆς πόλεως, ὅπως 
ὧν αὐτοὺς μὴ λάθη διαφϑαρὲν, ἀλλὰ παρ᾽ ὕὅπαντα 
αὐτὸ ῳ υλάττωσι, τὸ μὴ γευ κέρεα περὶ γυμναστι- 
χὴν» τὲ χαὶ μουσικὴν παρὶ τὴν τάξιν, ἀλλ᾽ ὡς οἱόντε 

τάλιστα φυλάττειν" φοβουμένους ὅταν τὶς λέγῃ ὡς 
τὴν ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπιφρονέουσιν ἄνϑρωποι, ἽΠις 
ἀειδόντεσσν νεωτάτη ἀμφιπέληται, μὴ πολλάκις τὸν 

ποιητὴν τὶς οἴηται λέγειν οὐκ ἄσματα γέα, ἀλλὰ τρό- 
πον ῳδῆς νέον, καὶ τοῦτο ἐπαινῇ. δεῖ δ᾽ οὔνὐ'᾽ ἐπαι- 
νεῖν τὸ τοιοῦτον, οὔτε ὑπολαμβάνειν. εἶδος γὰρ 

καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν, εὐλαβητέον, ὡς ἐν ὅλῳ 

κινδυνεύοντα. οὐδαμοῦ γὰρ πινοῦνταν μουσικῆς 
τρόποι ἄνεν πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων, ὡς φη- 
σὲ τε “άμων, καὶ ἐγὼ πεέϑομαι. ἹΚαὶ ἐμὲ τοίνυν, 

ἔφη ὁ ᾿1δείμ αντος, ϑὲς τῶν πεπεισμένων. Τὸ δὴ 
φυλακτήριον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὡς ἔοικεν, ἐνταῦϑά ποι 
οἰκοδομητέον τοῖς φύλαξιν ἐν μουσικὴ. “ΠῚ γοῦν πα- 
ρανομία αὕτη ῥᾳδίως, ἕφη, λανϑάνει παραδυομένη. 
Ἰγαὶ, ἔφην, ὡς ἐν παιδιᾶς γε μέρει, καὶ ὡς κακὸν 

οὐδὲν ἐρ; γαξομένη. Οὐδὲ γὰρ ἐργάζεται, ἔφη, ἀλλό 
γε, ἢ κατὰ μικρὸν εἰσοικισαμένη, ἠρέμα ὑποῤῥεῖ πρὸς 
τὼ ἤϑη τε καὶ τὶ ἐπιτηδεύματα. ἐκ δὲ τούτων, εἰς 
τὰ πρὸς ἀλλήλους ξυμβόλαια μείζων ἐκβαίνει. ἐκ δὲ 
δὴ τῶν ὃ -υμβολαίων ἔρχεται ἐπὶ τοὺς νόμους καὶ πο- 
λιτείας, σὺν πολλῇ, ὦ “Σώκρατες, ἀσελγείᾳ" ἕως ἂν 

τελευτῶσα πάντα ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἀνατρέψη. Εἶεν, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ" οὕτω τοῦτ᾽ ἔχει. Ζοκεῖ μοι, ἔφη. Οὐκοῦν, 
ὃ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν, τοῖς ἡμετέροις παισὲν ἐνγομῶωτέ- 
ῥου εὐθὺς παιδείας μεϑεκτέον; ὡς, παρανόμου 
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γιγνομένης αὐτῆς, καὶ παίδων τοιούτων, ἐνγόμους 
τὸ παὶ σπουδαίους ἐξ αὐτῶν ἄνδρας αὐξάνεσϑαν ἅ- 

δύνατον ὄν. Πῶς δ᾽ οὐχέ; ἔφη. Ὅταν δὴ ἄρα κα- 
λῶς ἀρξάμενοι παῖδες παίζειν, εὐνομίαν διὰ τῆς μου- 
σικῆς εἰσδϑέξωνται, πάλιν τοὐναντίον 1) ἐκείνοις εἰς 
πάντα ξυνέπεταξ τὲ καὶ αὔξει, ἐπεανορϑοῦσα εἴτι καὶ 
πρότερον τῆς πόλεως ἔκειτο. “ληϑῆ μέντοι, ἔφη. 
Καὶ τὰ σμικρὰ ἄρα, εἶπον, δοκοῦντα εἶναι γόμιμα, 
ἐξευρίσκουσιν οὗτοι, ἃ οἵ πρότερον ἀπώλλυσαν πάν»- 
τα. Ποῖα; 1 τοιάδε" σιγάς τε τῶν γεωτέρω; πα- 
ρὰ πρεσβυτέροις, ὡς πρέπει, καὶ κατακλίσεις, καὶ 

ὑπαναστάσεις, καὶ γονέων ϑεραπείας, καὶ κουράς γε 
καὶ ἀμπεχόνας, καὶ ὑποδέσεις, καὶ ὅλον τὸν τοῦ σώμα- 

τος σχηματιυμὸν, καὶ τὔλλα ὕσα τοιαῦτα. ἢ οὐκ 
οἴει; ἜἜγωγε. Νομοθϑετεῖν δ᾽ αὐτὰ οἶμαι εὔηϑες. 
οὔτε γάρ ποῦ γίγνεται, οὔτ᾽ ἂν μεένειε, λόγῳ τε καὶ 
γράμμασι Ῥομοθετηϑέντα. Πῶς γάρ; Κινδυνεῦει 
γοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ “ἀδείμαντε, ἐκ τῆς παιδείας ὅποι 
ἂν τις δρμήσῃ, τοιαῦτα καὶ τὰ ἑπόμεγα εἶναι. ἢ οὐκ 
ἀεὶ τὸ ὅμοιον ὃν ὅμοιον παρακαλεῖ; 1 μὴν; Καὶ 
τελευτῶν δὴ, οἶμαι, φαῖμεν ἂν εἰς ἕν τι τέλεον καὶ νεαγι- 
κὸν ἀποβαίνειν αὐ ιὸ, ἢ ἀγαϑὸν,1 ἢ καὶ τοὐναντίον. τί 
γάρ; Οὐκ, Ἶ δ᾽. δὲ. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, εἶπον, διὰ 
ταῦτα οὐκ ἂν ἔτι τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρήσαιμι γομοϑε- 
τεῖν. Εἰκότως γ᾽, ἔφη. Τί δέ; ὦ πρὸς ϑεῶν, ἔφην, 
τάδε τὰ ἀρυρθαδαι ξυμβολαίων τϑ πέρι κατ ἀγορὰν 
ἕκαστοι ἃ πρὸς ἀλλήλους συμβάλλουσιν" εἰ δὲ βού- 
λει, καὶ χειροτεχνικῶν πέρν ξυμβολαίων, καὶ λοιδο- 
ριῶν, καὶ αἰκίας, καὶ δικῶν λήξεις, καὶ δικαστῶν κα΄ 
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ΕΝ -Ὁ ΣἈΤ τοὺ ω 55 ’ 

ταστάσεις, καὶ εἴπου τελῶν τινὲς ἢ πράξεις ἢ ϑέσεις 
2" 2 ᾿ -Χ ᾿ 9 

ἀναγκαϊοΐ εἰσιν, ἢ κατ ἀγορᾶς, ἢ λιμένας, ἢ καὶ το- 
3 ΕἾ δὲν ΜΑΙ 

παράπαν ἀγορανομικα ἅττα, ἢ ἀστυγομικπὸὰ, ἢ) ἐλλι- 
ΕῚ ΕΝ ἢν μρ Ὁ Ι 

μενικα, ἢ σὰ ἄλλα τοιαῦτα, τούτων τολμήσομεν τὶ 
-Ὁ 3 2 3 27... 2, ΖΦ ᾿ -Ὁ 

γνομοϑετεῖν; Αλλ οὐκ ἄξιον, ἔφη, ἀνδράσι καλοῖς 
2 - . , ι Π “ Β “ καγαϑοῖς ἐπιτάττει». τὰ πολλὰ γὰρ αὐτῶν ὅσα δεῖ 

δε ϑος 9 - δὲ ΟΥ̓ΡΗΜΕ ΤΡ γα ἘῸΝ τὴ 
γομοσετησασθαι, θιχθίως ΡῈ εὐρησοῦσι. νας, ὦ 

φίλε, εἶπον, ἐάν γε ϑεὸς αὐτοῖς διδῷ σωτηρίαν τῶν 
νόμων ὧν ἔμπροσϑεν διή ἰλϑομεν. ΜΒ δὲ μὴ γε, ἢ δ᾽ 
ὃς, πολλὰ τοιαῦτα τιϑέμενοι ἀεὶ καὶ ἐπαγνορϑούμε- 

᾿ 3 

γο;, τὸν βίον διατελέσουσιν, οἰόμενον ἐπιλήψεσθαι 
τοῦ βελτίστου; ““έγεις, ἔφην ἐγὼ, βιώσεσϑ ϑελτέστου; «“4ἐγεις, ἔφην ἐγὼ, βιώσεσθαι τοὺς 

[σὴ τ ’ 
φοιούτους, ὥσπερ τοὺς κἀμνοντάς τε, καὶ οὐκ 8ϑ ἐ- 

ὃ δ "ν 

λοντας, ὑπὸ ἀκολασίας, ἐκβῆναι πονηρᾶς διαίτης. 

Πάνυ μὲν οὖν. Καὶ μὴν οὑτοί γε χαριέντως διατε- 
λοῦσιν. ἰατρευόμενοι γὰρ, οὐδὲν περαίνουσι, πλὴν 
γδ8 ποικιλώτερα καὶ μείζω ποιοῦσι τὼ νοσήματα, καὶ 

αἰεὶ ὀλπίζοντες, ξάν τες φάρμακον συμβουλεύσῃ, ὕ- 

πὼ τούτου ἔσεσϑαν ὑγιεῖς, Πάνυ γῶρ, ἔφη, τῶν οὔ- 
τῶ καμνόντων. τὰ τοιάδε πάϑη. Τί δέ; ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

τόδε αὐτῶν οὐ χάριεν, τὸ πάντων ἔχϑιστον ἡγεῖσθαι 
᾿ 5 ὧῶδ η 7 “ Ἀ Υ ΔΚ ᾿ Ἀγ. 

τὸν τἀληϑῆῇ λέγοντα; οτὺὸ πρὶν ἂν μεϑυῶων, καὶ ἐμ- 
ν . 5 -Ὁ 

πυπλάμενος, καὶ ἀφροδισιάώξων, καὶ ἀργῶν παύση- 
5. 4292 

ται, οὔτε φάρμακα, οὔτε καύσεις, οὔτε τομαὶ, οὐ 
αὖ ἐπῳδοὶ αὐτὸν, οὐδὲ περίαπτα; οὐδὲ ἀλλο τῶν 
τοιούτων οὐδὲν ὀνήσει; Οὐ πάνυ χάριεν, ἔφη. τὸ 
γὼὺρ τῷ εὖ λέγοντι χαλεπαίνειν, οὔκ ἔχει χάριν, Οὐκ 

ἐπαινέτης εἶ, ἔφην ἐγὼ, ὡς ἔοικας, τῶν τοιούτων ἂν- 
νυ 2 ᾽ 4 53.2 ᾽ν « Γ᾿ 5) 

δρῶν, Οὐ. μέντοι; μὰ “ἴα, Οὐδ ἂν ἡ πόλις ἄφα 
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(ὅπερ ἄρτι ἐλέγομεν) ὁλὴ τοιοῦτον ποιῇ, οὐκ ὅπαι- 
γέση. ἢ οὐ φαίνονταί σοι ταὐτὸν ἐργάζεσθαε τοῦυ- 

τοις, τῶν πόλεων ὅσαι καχῶς πολιτευόμεναι προαγο- 
οεύουσι τοῖς πολΐταις, τὴν μὲν κατάστασιν τῆς πό- 

λεως ὅλην μὴ κεγεῖν, ὡς ἀποϑανούμενον ὃς ἂν τοῦ- 
το δρᾷ᾽ ὃς δ᾽ ἂν σφᾶς οὕτω πολιτευομένους ἥδιστα 
ϑεραπεύῃ, καὶ χαρίζηται ὑποτρέχων, καὶ προγινώ- 
σχὼν τὰς σφ ετέρεις βουλήσεις, καὶ ταὗτας δεινὸς ἢ ἣ 

ἀποπληροῦν, οὗτος ἄρα ἀγαϑός τὲ ἔσται ἀγὴρ καὶ 

σοφὸς τὰ μεγάλα, καὶ τιμήσεται ὑπὸ σφῶν. αὐτὸν 
μὲν οὖν, ἔφη, ἔμοιγε δοκοῦσι δρᾷν" καὶ οὐδ᾽ ὅπωσ- 
τιοῦν ἐπαινῶ. Τί δ᾽ αὖ, τοὺς ϑέλοντας ϑεραπεύειν 

τὰς τοιαὗτας πόλεις καὶ προϑυμουμένρυς, οὐκ ἄγα- 
σαι τῆς ἀνδρεΐας τὲ καὶ εὐχερείας; Ἔγωγε, ἔφη. 
πλὴν γ᾽ ὅσοι ἐξηπάτηνται ὑπὶ αὐτῶν, καὶ οἴονται τῇ 
ἀληϑείᾳ πολιτικοὶ εἶναι, ὅτι ἐπαινοῦνται ὕπὸ τῶν 

πολλῶν. Πῶς λέγεις; οὐ συγγινώσκεις, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
τοῖς ἀνδράσιν; ἢ οἴει οἱόντ᾽ εἶναι ἀνδοὶ μὴ ἐπιστα- 

μένῳ μετρεῖν, ἑτέρων τοιούτων πολλῶν ᾿λεγόντων ὅτο 

τετράπηχὑς ἐστιν, αὐτὸν ταῦτα μὴ ἡγεῖσθαι περὲ 
αὑτοῦ; Οὐκ ἂν, ἔφη, τοῦτό γε. ἸΠὴ τοίνυν χαλέ- 
παινε. καὶ γάρ ποὺ εἰσὶ πιάντων χαριέστατοι οἱ του- 
οὗτοι, νομοθετοῦντες τε οἷα ἄρτι διήλθομεν, καὶ 
ἐπανορϑοῦντες ἀεὶ, οἰόμενοΐ τὲ πέρας εὑρήσειν περὲ 
τὰ ἐν τοὺς ξυμβολαίοις κακουργήματα, καὶ περὶ ἃ 
γὺν δὴ ἐγὼ ἔλεγον" ἀγνοοῦντες ὅτι τῷ ὄντι ὥσπερ 
δραν τέμνουσι. Καὶ μὴν, ἔφη, οὐκ ἄλλό τι Ὑ ΟΝ 
οὖσιν. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐ) ὦ, τὸ τοιοῦτον εἰ- 

δος κῶν πέρι καὶ πολιτείας, οὔτ᾽ ἐν κακῶς, οὔτ᾽ ἐν 
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δὺ πολιτευομένῃ πόλει, ᾧμην ἂν δεῖν τὸν ἀληϑινὸν 
γομοϑίτην πραγματεύεσθαι. ἐν τῇ μὲν, ὅτι ἀνωφε- 

᾿ Π 3 Π 2 Ἁ ον [4] ι .»" 

λὲς, καὶ πλέον οὐδέν" ἐν δὲ τῇ, ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν 
» ο εἰ, ᾿ ᾿ μὴ 39 , 

κἂν δστισοῦν εὔροι" τὰ δὲ, οτε αὐτόματα ἔπεισι» 
ἐκ τῶν ἕμπροσϑεν ἐπιτηδευμάτων. Τί οὖν, ἔφη, ἔτι 
2Ὰ Εἰ ω ΩΝ , Ἀνὰ 5 ν 

ἂν ἡμῖν λοιπὸν τῆς νομυϑεσίας εἴη; Καὶ ἐγὼ εἶπον, 
Ω το μὰ ᾿ 2 , -Ὁ ’ 2. ; λοο 

ὅτι ἡμῖν μὲν οὐδέν" τῷ μέντοι «ἀπόλλωνι τῷ ἐν ΖΙελ-- 
φοὶς τά τὲ μέγιστα. καὶ κάλλιστα καὶ πρῶτα τῶν νο- 

᾿ -Ὁ με ας.) -« 

μοϑετημάτων. Ἰὰ ποῖα; ἡ ὃ᾽ ὃς. “Ἱερῶν τε ἐδρὺ- 
Ἂ Π ᾿ Ἁ .λλ Ω Ἢ “- ς Ἁ ὃ ̓ ΄. 

σεις καὺ ϑυσίαι, καὶ ἀλλὰν ὕεων τὸ καὶ θαιμόγνγων 
ς "Ὁ ΕἸ -Ό- 

καὶ ἡρώων ϑεροατπεῖαι" πελευτησάντων τὲ αὖ ϑῆκαι, 
.; -Ὁ 3 - - -“οΨ ᾿ . 4 

καὶ σὰ τοῖς ἐκεὶ δεὶ ὑπηρετοῦντας, ἵλεως αὐτοὺς 
’ 4 ᾿ ΓΝ .. ΕῚ ες ΡΞ 

ἔχειν. τὰ γὰρ δὴ τοιαῦτα οὔτ᾽ ἐπιστάμεθα ἡμεῖς, 
3. τς. , ὴ ᾿ ᾿ὃ Ἀ 9} ἕ , 3.4 - οἰκίζογτές τε πόλι», οὐδεγὲ ἄλλῳ πεισόμεθα, ἐὰν νοῦν 

ΙΑ ; « ἡδὲ ᾿ ᾿ 9 ΕΝ ᾿ Ὁ Χλ} ΕλῚ Ἐν ἐδ 

ἔχωμεν, οὐδὲ χρησόμεθα ἐξηγητῇ, ἀλλ᾽ ἢ τῷ πατρίῳ. 
" « τ ᾿ Ὁ . 

οὗτος γὰρ δὴ που ὃ ϑεὸς περὶ τὰ τοιαῦτα πᾶσιν 
ἀνϑοώποις πάτριος ἐξηγητὴς, ἐν μέσῳ τῆς γῆς ἐπὶ 

ω Ὁ 4. Ὁ - -Ὁ 3 

τοῦ ὀμφαλοῦ καϑήμεγος ἐξηγεῖται. Καὶ καλῶς γ, 
7 7 Σ ιν 9 ι 

ἔφη, λέγεις" καὶ ποιητέον οὕτως. ᾿Ὡκισμένη μὲν 
τ Δι. Ν » “"" , Ύ ΑΕ Σ 

τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἤδη ἂν σοι εἴη, ὦ παὺ -«ρίστωγος, 
᾿ ἔν ϑ ὦ -“ 

ἢ πόλις. τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο σκόπει ἕν αὐτῇ, φῶς 
᾿ κὴ ς 32 

σοϑὲν πορισάμεγος ἱκανὸν, αὐτός τε, καὶ τὸν ἀδελ- 
δ - 2) 

φὸν παρακάλει, καὶ πολέμαρχον, καὶ τοὺς ἄλλους, 
͵ -Ὁ 2 ΕλῚ , ες ΐ 

ξάν πως ἴδωμεν ποῦ ποτ᾿ ἂν εἴη ἡ δικαιοσύνη, καὶ 
ΟΕ ΕΝ Π Ν ’ 5 " οἱ Κιὶ 

σοῦ ἡ ἀδικία " καὶ τί ἀλλήλοιν διαφέρετον" καὶ πό- 
Ὁ ΕῚ Ἂς τ᾿ 

τερον δεῖ κεκτῆσθαι τὸν μέλλοντα εὐδαίμονα εἶναι, 
ἐάν τὸ λανϑάνη, ἐάν τε μὴ, “πάντας ϑεοὺς τε καὶ 

Ὶ ᾿ 3 ’ Ὕ τ ; ἀνθρώπους. Οὐδὲν λέγεις, ἔφη ὃ Γλαύκων. σὺ γὰρ 
ξ ΐ ᾿ 3 φ - 

ὕπεσχου ζητήσει» " ὡς οὐχ ὁσιόν σοι ὃν μὴ βοηϑεῖν δι- 

.------- -τῖτσο ςΣ 
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χαιοσύνῃ εἰς δύναμιν παντὶ τρόπῳ. “Αληθῆ, ἔφην 

ἐγὼ, ὑπομεμνήσκεις" καὶ ποιητέον μὲν γε οὕτω. χρὴ 

δὲ καὶ ὑμᾶς ξυλλαμβάνειν. ᾿4λλ, ἔφη, ποιήσομεν 

οἵ τως. ᾿Πλπίζω τοίνυν, ἦν ὃ᾽ ἐγὼ, εὑρήσειν αὐτὸ ὦ- 

δὲ. οἴκιαι ἡμῖν τὴν πόλι», εἴπερ ὀρϑῶς γε ᾧκισται, 

τελέως ἀγαϑὴν εἶναι. ᾿Ανάγκη, ἔφη. Ἰπηλον δὴ τι 
σοφὴ τ' ἐστὶ καὶ ἀνδρεία, καὶ σώφρων, καὶ δικαία. 
“λον. Οὐκοῦν ὃ, τι ἂν αὐτῶν εὕρωμεν ἐν αὐτῇ, τὸ 
ὑπόλοιπον ἔσται τὸ οὐχ εὑρημένον. ὮΝ μὴν" Ὥσπερ 
τοίνυν ἄλλων τινῶν τεττάρων εἰ ἕν τι ἐξητοῦμεν αὖ- 

τῶν ἐν ὁτῳοῦν», ὁπότε πρῶτον ἐχεῖ»ο ἔγγωμεν, ἵκοι- 
γῶς ἂν εἶχεν ἡμῖν" εἰ δὲ τὰ τρία πρότερον ἐγϑωρες- 

σαμεν, αὐτῷ ἂν τούτῳ ἐγνώριστο τὸ ζητούμενον. 

δῆλον γὰρ ὅγε, δὺκ ἄλλό τι ἣν ἦ τὸ ὑπολειφϑέν. Ὃρ- 

ϑῶς, ἔφη, λέγεις. Οὐκοῦν καὶ περὶ τούτων, ἐπειδὴ 

τέτταρα ὄντα τυγχάνει, ὡσαύτως ζητητέον. Ζ])ηλαδή. 
“αὶ μὲν δὴ πρῶτον γὲ μοι δοκεῖ ἐν αὐτῷ κατάδη- 

λον εἶναι ἡ σοφία" καὶ τι ἄτοπον περὶ αὐτὴν φαΐ- 
ψεται. 11; ἡ δ᾽ ὅς. Σοφὴ μέντοι δοκεῖ μοι ἡ πό- 
λις εἶναι ἣν διήλθομεν. εὔβουλος γάρ. οὐχί; Ναί. 

δαὶ μὴν τοῦτό γε αὐτὸ ἢ εὐβουλία δηλονότι ἐπε- 
στήμη τὶς ἐστίν. οὐ γάρ που ἀμαϑίᾳ γε ἀλλ᾽ ἐπι- 

στήμῃ εὖ βουλεύονται. “41ἤλον. Πολλαὶ δέ γε καὶ 
παντοδαπαὶ ἐπιστῆμαι ἐν τῇ πόλει εἰσί, Πῶς γὰρ 

οὔ; Ἂῤ οὖν διὰ τὴν τῶν τεχτύνων ἐπιστήμην σοφὴ 
καὶ εὔβουλος ἡ πόλις προσρητέα; Οὐδαμῶς, ἔφη, 

διά γε ταύτην, ἀλλὰ τεκτονική. Οὐκ ἄρα διὰ τὴν 
ὑπὲρ τῶν ξυλίνων σκευῶν ἐπιστήμην βουλευομένη 
ὡ: ἂν ἔχῃ βέλτιστα, σοφὴ κλητέα ἡ πόλις. Οὐ μέν: 
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᾿ (τ "“Ὁ , -: 

τοι. Τί δέ; τὴν ὑπὲρ τῶν ἐκ τοῦ χαλκοῦ, ἢ τινὰ 
3 - 3ῳφ9 (Ὁ ωῳ , 

ἄλλην τῶν τοιούτων; Οὐδ᾽ ἡντινοῦν, ἔφη. Οὐδὲ 
τὴν ὑπὲρ τοῦ καρποῦ τῆς γενέσεως ἐκ τῆς γῆς . ἀλλὰ 
γεογργικὴν. ἐπμΝ μοι. Τί δ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἔστι τὶς 

Ε -« 5’ ε δ ς ΄αυ Φ 

ἐπιστήμη ν τῇ ἄρτι ὕφ ἡμῶν οἰκισϑείσῃ, παρά τιοὺ 
-ο -Ὁ εἰ 3 ς τ ῳ ἴω 

τῶν πολιτῶν, Ομ ὑπο τῶν ἕν τῇ πόλει τι ὺς βου- 
λεύεται, ἀλλ ὑπὲρ λῳ. ὅλης, ὄντιγὰ τρόπον αὐτή, 

τὲ πρὸς αὑτὴν καὶ πρὸς τὰς ἄλλας ϑλκα: ἄριστα ὃ- 
γχτί 2 λιὲ κῷ Ἂς τὸ ΐ 

μιλοίη; Ἔστι μὲ ἔντοι. Τίς, ἕφην ἐγὼ, καὶ ἐν τίσιν; 
ΓΙῸ 7 

Αὕτη, ἡ δ᾽ ὅς, ἡ φυλακικὴ- καὶ ἐν τοὗτοις τοῖς ἄρ- 
κα “ 2 ΠΣ 

χουσι» οὗς γῦν δὴ τελέως φύλακας ὠγομιάζομεν. Ζ]ιὰ 

ταύτην οὖν τὴν ἐπιοτήμην, τὶ τὴν πόλιν προσογο- 
ΜΕΥ, 

θεύεις Τυβουλον, ἔφη, καὶ τῷ Ὅντι οὔθ ην) 1{6τε- 

ρον οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐν τῇ πόλει ἡμῖν οἷεν χαλκέας 

πλείους ἐνέσεσθαν, ἢ τοὺς ἀληϑινοὺς φύλακας τοὺὐ- 
᾿ 37 ᾿ 3 Ὁ 3» Ν 

τους; Πολὺ, ἔφη, χαλκέας. Οὐκοῦν, ἔφη», καὶ 
- 2) Ω 2 τ 2 τ 

τῶν ἄλλων, οσον ἐπιστήμας ἔχοντες "ὀγομάζονταοι τι 
᾿ ΟΥ̓ ς ν Ψ ΕΝ 

γὲς εἶναι, πώντων τούτων οὗτοι ὧν εὖον ὀλύγιστοι. 
-- , 2) , ς Ὁ 

Πολὺ. Τῷ σμικροτάτῳ ρα ἔϑνει καὶ μέρεν ξαυτῆς, 

- 

«“ ) ἔμ Ὁ 2) 

καὶ τῇ ἐν τούτῳ ἐπιστήμῃ, τῷ προεστῶτι καὶ ἀρχον- 
Σ - 9 , ι ἜΣ “Ὁ 

τὶ ὁλὴ σοφὴ ἂν εἴη κατὰ φύσιν οἰκισϑεῖσα πόλις. 
-ω- , Β ᾽ ν 

καὶ τοῦτο, ὡς ἔοικε, φύσει ὀλίγιστον γίγνεταν γένος, 
ἕ ᾿ “ ρα Ἃ ἘΜ ΓΤ ἕ 
ᾧ προσήκει ταύτης τῆς ἐπιστήμης μεταλαγχάνειν 
ει Ν αὖ -Ὁ ε ΠῚ -Ὁ »Ν 

ἣν μόνην δεῖ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, σοφίαν καλεῖ- 
Ὧ,2 3 2; " ω ι ΝΑ 

σϑαι. ἰληϑέστατα, ἔφη, λέγεις, τοῦτο μὲν δὴ 
ἕν τῶν τεττάρων οὐκ οἶδα ὄντινα τρόπον εὑρήκαμεν, 
ΞΕ νὶ -» ͵ εὐκν Κ᾿ ἀηαιν Χτλ - αὐτὸ τὸ καὶ ὑποὺ τῆς πύλεως ἵόρυται. 1ζαν ἐμοῦ γοῦν 

δοκεῖ, ἔφη, ἀποχρώντως εἰρῆσϑαι.. ᾿Ιλλὰ μὴν ἀν" 
δρεία γε, αὐτὴ τε καὶ ἐν ᾧ κεῖται τῆς πόλεως, δι ὃ 



δ,ν.ἅ.ο, ΠΕ ΒΕΡΨΒΙΙΟΘΑ 118. 1Υ-. 439 
΄ . ἃ ἐδ ὰ ς η ; 9 Ἢ Ἧ ἐδ ο 

τοιαύτη κλητέα ἡ πόλις, οὐ παγυ γαλεπὸν εὐξεὶ». 
-ο ᾿ ἕ ) Ξ 2 ι Ὁ ἡ δὴ Ψ 

πῶς δή; Τίς ἂν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἰς ἀλλό τι ἀποβλέψας, 
), ᾿ ᾿π. ὦ Γ Υ͂ ΕΥ̓ 92 ΦΑΝ ΒΝ] -ὩὉ Π 

ἢ δειλὴν ἢ ἀνδρείαν πόλιν εἴποι, ἀλλ᾽ ἢ εἰς τοῦτο τὸ 
οι -ὖὋὉ Ἁ ι 23.ϑ ὦ 

μέρος ὃ προπολεμεῖ τε καὶ στρατεύεται ὑπὲρ αὐτῆς; 
Οὐδ᾽ σον "ὦ 2» ΕΠ ψὴ) ͵ οὐ ἀπὸ Ἔν Ξ ᾿ 

ὑδ᾽ ἂν εἷς, ἔφη, εἰς ἀλλό τι. Οὐ γὰρ οἰμαι, εἶπον, 
ε΄ 2 ) Ἂν, ἡ ἈΌϑΡρὉ» ὃ ς -Ὁ- 27 

οἵγε ἄλλοι ἐν αὐτῇ ἢ δειλοὶ ἡ ἀνδρεῖοι ὄντες, κύριοι 
3, Ἂν νι τ Ὁ ΔΑ Ἅ ν ΄ 2 Γ ᾿ 

ἂν εἰὲν ἢ τοιὰν αὕτὴν εἰναι, ἡ τοιᾶν. Θὺ γάρ. [Κὰν 
ΠῚ , γ᾽ Γ Γ δε Ὁ » ΓΙ τ ἡ 

ἀνδρεία ἀρα πόλις μέρει τινὲ ἑαυτῆς ἐστί" διὰ τὸ ἐν 
͵ ει 

ἐκείνῳ ἔχειν δύναμιν τοιαύτην ἢ διαπαντὸς σώσεν 
Ὁ οὖ .- ΌῸῃ, 59 “" 

τὴν περὶ τῶν δεινῶν δόξαν, ταῦτά τε αὐτιὰ εἶναι καὶ 
- «ἵ τ , 

τοιαῦτα, ἃ τὲ καὶ οἷα ὃ γομοϑέτης παρήγγειλεν ἐν 
Ὁ , γι 2 -᾽ ϑ ’ -Ὁ Ύ Υ͂ 

τῇ παιδείᾳ. ἢ οὐ τοῦτο ἀνδρείαν καλεῖς; Οὐ πάνυ, 
» 2 ον ; 59..27 Ψ ὙΠ ν τ Τὰν 
ἔφη, ἔἕμαϑον ὁ εἶπες" ἀλλ αὖὐϑις εἰπε. Σωτῆϑιαν 
Ε 2 ν Υ ἣν ὦ π᾿ ; 9 ᾽ ᾽ 
ἔγωγ᾽, εἶπον, λέγω τινὰ εἰναι τὴν ἀνδοείαγ. Ποίαν 

ι -ο’ «-. »“οσΟ δ . Ὁ 

δὴ σωτηρίαν; Τὴν τῆς δόξης τῆς ὑπὸ νόμον διὼ τῆς 
- - - ει! 

παιδείας γεγονυῖαν, περὶ τῶν δεινῶν, ἃ τὲ ἐστι καὶ 
: ι Ζ᾽ 9 ΠῚ [] 

οἷα. διαπαντὸς δὲ ἔλεγον αὐτὴν σωτηρίαν, τῷ ἕν τξ8 
3» - 3 ν «-ς --Ὁ 

λύπαις ὄντα διασώζεσϑαι αὐτὴν, καὶ ἐν ἡδοναῖς, καὶ 
2 3 ἰ Ἂς. 53 [4 6] Ἃ δὲ σον ὦ π 
ἐν ἐπιϑυμίαις, καὶ ἔν φόϑοις- καὶ μὴ ἐκβάλλειν. ὦ 

Ι ᾿ ο ΎὝὉ. Ὁ κ- ΣΩ. ’ 5 ἀρέσθαι δ ΤΌ ΧΩΙ Ι 

δὲ μοι δοκεῖ ὁμοῖον εἶναι, ἐθέλω ἀπεικάσαι, εἰ βου- 
ι 3 - -- 5 3: . εἰ 

λει. ἀλλὰ βούλομαι. Οὐκοῖν οἰσϑα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὁτι 
Ὁ ᾿ - 3 τ ἍΤ 

οὗ βαφεῖς, ἐπειδὰν βουληϑῶσι βάψαι ἔρια ὡστ εἰσ 
ν -Ὁ ᾿ 2 Υ̓͂ 

γαν ἁλουργὰ, πρῶτον μὲν ἑκλέγογται ἐκ τοσούτων 
χρωμάτων μίαν φύσιν τὴν τῶν λευκῶν" ἕπειτο προ- 

' 
- 

3 9 -» 

πορασκευάζουσιν οὐ» ὀλέγῃ παρασκευῇ ϑεραπεὺ- 
ι- ῃ ,ὔ 

σαντες, ὁπὼς δέξωνται δτιμάλιστα τὸ ἀγϑος" καὶ 
εἰ! ι α ᾽ ωι ωῳ 

οὕτω δὴ βώπτουσι. καὶ ὁ μὲν ἂν τούτῳ, τῷ τρόπῳ 
- ΄ ς 

βαφῇ, δευσοποιὸν γίγνεται τὸ βαφέν: καὶ ἡ πλὺ- 
ΝΣ πῇ ξ κε ε ᾿ ’ 

σις οὔτ ἄνευ ῥυμμάτων οὔτε μετὰ δυμμάτων δύνα- 



440 τ ΡΙΑΧΟΝΙΒ, πκϑυϊνλᾷ 
ϑ- » »" Φ Ὁ [6] ὋΣ ται αὐτῶν τὸ ἀνϑὸς ἀφαιρεῖσθαι" ἃ δ᾽ ἂν μὴ, οὗ 
{2 Γ ᾽ 2) " 

σϑα οἵω γίγνεται, ἐάν τὰ τις ἄλλα χρώματα βάπτ;, 
ἐάν τε καὶ ταῦτα, μὴ προϑεραπεύσας. Οἶδα, ἔφ", 
. 3) υ Ἃ -Ὁ γ5τ. ΝΑ ’ ε , " 
οτυ ἔάπλυτα, καὶ γδλοῖα, “Τοιοῦτον τοίνυν» ὑπόλαβε 

2 ἃ "Ὁ 

κατιὺ δύναμιν ἐργ ἀζεσϑαι καὶ ἡμᾶς, ὅτε ἐ ξελεγόμε- 
ϑα τοὺς στρατιώτας, καὶ ἐπαιδεύομεν μουσικῇ καὶ. 

- ᾿ , »"Ό ψν 

υμγαστικῇ. καὶ μηδὲν οἵου ἄλλο μηχανᾶσθαι, ἢ ἢ: βῆ Ἴ ἢ 

ὅπως ἡμῖν ὁτικάλλιστα τοὺς νόμους πεισθέντες δέ- 

ἔοιντο, ὥσπερ βαφὴν" ἵνα δευσοποιὸς αὐτῶν ἡ δόξαι 
γίγνοιτο καὶ περὶ δεινῶν καὶ περὸ τῶν ἄλλων" διὰ 
τὸ τὴν τε φύσιν καὶ τὴν τροφὴν ἐπιτηδείαν ἐσχηκπκέ- 
ναι, καὶ μὴ αὐτῶν ἐκπλύναι τὴν βαφὴν τὰ ῥύμματα 
ταῦτα, δεινὰ ὄντα ἐκελύζειν" ἢ, τὲ ἡδονὴ, παντὸς 
χαλαστραίου δεινοτέρα οὖσα τοῦτο δρᾷν καὶ κογί- 
ας" λύπη τε καὶ φόβος καὶ ἐπιϑυμία, παντὸς ἄλλου 
ὀύμματος. τὴν δὲ τοιαύτην δύναμιν καὶ σωτηρίαν 
διὰ παντὸς δόξης ὀρϑῆς τ χαὶ ἀν γεν δεινῶν πέρι 
καὶ μὴ, ἀνδρείαν 8 νι καλῶ καὶ τίϑεμαν". εἰ μὴ τὶ 

σὺ ἄλλο λέγεις. ᾿1λλ: οὐδὲν, ἢ δ᾽ ὅς, λόγω. δοκεῖς 

γάρ μοι τὴν ὀρϑὴν δόξαν περὶ αὐτῶν τούτων ἄνευ 
παιδείας γεγονυῖαν, τὴν τὸ ϑηριώδη καὶ ἀνδραπο- 
δώδη, οὔτε πάνυ νόμιμον ἡγεῖσθαι, ἄλλό τέ τι ἢ 
ἀνδρείαν καλεῖν. ᾿ληϑέστατα, ἣν ἢ ἐγὼ, λέγεις. 
“ποδέχομαι τοίνυν τοῦτο ἀνδρείαν εἶναι. Καὶ 780 

ἀποδέχου, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πολιτικὴν γε, καὶ ὀρϑῶς ἀπο- 
δέξῃ. α ὑϑις ὃ δὲ περὶ αὐτοῦ, ἐὰν βούλῃ, ὅτι κάλλιον 
δίϊμεν,  Ὑ γὴν οὐ τοῦτο ἐζητοῦμεν, ἀλλὰ δικαιο- 
σύνην. πρὸὺς οὖν τὴν ἐκείνου ζήτησιν, ὡς ἐγς ὦμαι, 

ἱκανῶς ἔχει. ᾿Αλλὰ καλῶς, ἔγη, λέγεις. 41ὑο μὴν, ἦν 
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δ᾽ ἐγὼ, ἔτι λοιπὴ, ἃ δεῖ κατιδεῖν ἐν τὴ πόλει" ἣ, τὸ 
σωφροσύνη, καὶ οὗ δὴ ὃ ἕνεκα πάντα ζητοῦ μὲν, δικαι- 
οσύνη. Π|ὦὧνυ μὲν οὖν. Πῶς οὖν ἂν τὴν δικαιοσὺύ- 

νην εὕροιμεν, ἵνα μηκέτι πραγματευώμεϑα περὲ σω- 
φροσύνης; ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, οὔτε οἶδα, οὔτ᾽ 
ἂν βουλοίμην αὐτὸ πρότερον φανῆναι, εἴπερ μηκέτι 

ἐπισκεψόμεθα σωφροσύνην. ἀλλ᾽ εἰ ἔμοιγε βούλει 
χαρίξεσϑαι, σκόπει πρότερον τοῦτο ἐχείνου. ᾿Αλλὰ 

μέντοι, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, βούλομαΐ γε, ἢν μὴ ἀδικῶ, Σ»ό- 
πει δὴ, ἔφη. Σκεπτέον, εἶπον" καὶ ὡς 7: ἐντεῦϑεν 
ἰδεῖν, συμφωνέᾳ τινὶ καὶ ἁομογίᾳ προσέοικε μᾶλλον 
ἢ τὸ πρότερον. Πῶς; Ζζόσμος ποῦ τὶς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 

ἢ σωφροσύνη ἐστὶ, καὶ ἡδονῶν τινῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν 
ἐγκράτεια, ὡς φασι. κρείττω δὲ αὑτοῦ φαίνονται, 
οὐκ οἶδα ὅντινα τρόπον καὶ ἄλλα ἄττα τοιαῦτα, ὧσ- 
περ ἴχνη αὐτῆς λέγεται. ἢ γάρ; Πάντων μάλιστε:, 
ἔφη. Οὐκοῦν, τὸ μὲν κρείττω αὑτοῦ, γελοῖον; ὃ γὰρ 
ἑαυτοῦ χρείττων, καὶ ἥττων δήπου ἂν αὑτοῦ εἴη" 
καὶ ὃ ἥττων, κρείττων. ὃ αὐτὸς γὲρ ἐν ἅπασι τοὺ- 
τοις προσαγορεύεται. 1 δ᾽ οὖ; «Ὧλλ', ,» δ᾽ ἐγὼ, 

" φαίνεταί μοι β βο ὑλεσθαι λέγειν οὗτος ὁ λόγος, ὥς τὸ 
3 - - 32 γ ᾿ ι Δ 

ἐν αὐτῷ τῷ ἀνϑρώπωῳ περὶ τὴν ψυχὴ », τὸ μὲν, βὲλ- 
Τίο» εἰγαι, τὸ δὲ, χεῖρον. καὶ ὅταν μὲν τὸ βέλτιον 
φύσει τοῦ χεΐρορος ἐγχρατὲς ῆ; τοῦτο τὰν τὸ 
κρείττω αὑτοῦ (ἐπαινεῖ γοῦν») ὅταν δὲ ὑπὸ τροφῆς 
κακῆς 1) τιγὸς ὁμιλίας κρατηϑῇ ὑπὸ πλήϑους τοῦ 
χείρονος σμικρότερον τὸ βέλτιον ὃν, τοῦτο δὲ ὥς ἐν 
ὀνείδει ψέγ ει» τὸ, καὶ καλεῖν ἥττω ἑαυτοῦ καὶ ἀ»ὁ- 
ἔαστο» τὸν οὕτω διακείμενον, Καὶ γὰρ ἔοικεν, ἔφῃὶ 
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δ] Ἂ Ρ ὑω 3 Ὁ ΄ ᾿ ᾿ ς«- “«: 

ἀπόβλεπὲε τοίγυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρὸς τὴν νέαν ἡμῖν» 
ς 3 - ν ΟΥ 2 

πόλιν, καὶ ευρήσεις ἐν αὐτῇ τὸ ἕτερον τοὑτων ἐνόν». 
΄ ᾿ 3 ᾿ ς οω Υ͂ ΄ 

κρείττω γὰρ αὐτὴν αὑτῆς δικαίως φήσεις προσαγο- 
᾿ 3. τ " Ὶ , 5, , “ « ρεύεσθαι" εἴπερ οὐ τὸ ἄμεινον τοῦ χείρονος ἄρχξι, 

Ὁ Γ Ἃ -»οσΟ ς -Ὁ’ 3 4“ 9 , 

υῶφρον κλητέον καὶ κρεῖττον αὐτοῦ. Αλλ ἀποβλὲ- 
3» Ἀ Ὁ - ᾿ Ν ᾿ ἈΝ " ἕ 

πὸ}, ξφή, καὶ ἀληϑῇ λέγεις. Α(Καν μὴν καὶ τάς γ8 
᾿ Ἃ ᾿ [Ὁ 

πολλὰς καὶ παντοδαπᾶς ἐπιϑυμίας, καὶ ἡδογώς τ 
ὗ »ορΤἿ 2 [αἡ - 

καὶ λύπας ἐν πᾶσι μάλιστα ἂν τις εὖροι καὶ γυναιξὺ 

καὶ οἰκέταις, καὶ τῶν ἐλευθέρων λεγομένων ἐν τοῖς 
πολλοῖς τὲ καὶ φαύλοις. Πάνυ μὲν οὖν. Τὰς δὲ γ8 
ς νν ει Α ι Ὺ 

ἁπλῶς τε καὶ μετρίας, αὖ δὴ μετὰ γοῦ τε καὶ δόξης 
2 -Ὁ - 5»ἱ 5 δ, ὦ ᾿ ΕῚ ἔξ. Ἁ 

ὀρϑῆς λογισμῷ ἄγονται, ἕν ὀλίγοις τε ἐπιτευξῃ, καὶ 

τοῖς βέλτιστα μὲν φῦσι, βέλτιστα δὲ παιδευϑεῖςιν. 
9 -»οο 27 δ τ Ὡῳ Ἀ . Ο Ὁ 2 ᾿ Ἂ 

«Δληϑῆ, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ταῦτα ὁρᾷς ἐνόντα σοὶ 
-Ὁ , ἍἋ 3 

ἐγ τῇ πόλει, καὺ κρατουμένας αὐτόϑι τὰς ἐπιϑυμίας 

τὰς ἐν τοῖς πρλλοῖς τε καὶ φαύλοις, ὑπὸ τε τῶν ἐπι- 

ϑυμιῶν καὶ τῆς φρογήσεως "τῆς ἐν τοῖς ἐλάττοσί τῷ 
Υ ͵.κππὶ 9 ’, Ὡ .37 -Ὁ- - 

κοιὶ ἐπιεικεστέροις; Εγωγ, ἔφη. Ἐξ ἀρα δεῖ τινὰ 
« “Ὁ ΕΒ 

πόλιν προσαγορεύειν κρείττω ἡδονῶν τε καὶ ἐπιϑυ- 

μιῶν, καὶ αὐτὴν αὑτῆς, ταύτην. πῤούρηεξαν, 1αν- 

τάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Αρ' οὖν οὐ καὶ σώφρογα 

Σ ταῦτα πάντα; Καὶ μόλα, ἕ Καὶ μὴν κατὰ ταῦτα πάντα; Καὶ μόλα, ξφη. αὐ μὴ 
" 5 3) ἡ ε ΞἈ- ζω 2 -»-ο᾿ 

εἴπερ αὖ ἐν ἀλλῃ πόλει ἡ αὐτὴ δόξα ἕνεστι τοῖς τὲ 
! Ἂν ᾽ ω ε! »ΟΡ᾽"Μ 

ἄρχουσι καὶ ἀρχομένϑις, περὶ τοῦ ουστινὰς δεὺ ἀρ- 
τἿ ,“" , Ὁ ΒλῚ 59 Ὁ 

χειν, καὶ ὃν ταύτῃ ἂν εἴη τοῦτο ἐνόν. ἢ οὐ δοκεῖ; 
Ν 5» Ξε , ΕἸ ’ 

Καὶ μάλα, ἔφη, σφόδρα. Εν ποτέροις οὖν φη- 
-- ε; .«“ 

σϑις τῶν πολιτῶν τὸ σωφρονεῖν ἐγεῖναι, ταν οὐτῶς 

ἑχῶσιν; ἐν τοῖς « ἄρχουσιν, ἢ) ἐν τοῖς ἀρχομὲ γοις; 

Ἂν» ἀμφοτέροις που, ἔφη. “Ορᾷς οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι 

μ 

δ 
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᾿" Γι ΑΝ τῶν ὶ ἢ 27 ὧι... ὁ ᾿ 
ἐπιεικῶς ἐμαντευόμεθα ἀρτνυ ὡς ἀρμονέᾳ τιν ἡ σω- 

ς 5 ᾿ ’ ε ᾿ Σ τ δὴ Ὅ Ἄν ον ΑἹ 
φοοσύγη ὡμοίωται; Ἴ71ι θη; τι Οὐ ὡὠσπεὲρ ἡ ἃ»- 

[ -: Ἃ Ω - ἵε 

᾿ δρεία καὶ ἢ σοφία ἐν μέρξε τινὲ ἑκατέρα ἐνοῦσα, ἢ 
μὲν, σοφὴν, ἡ δὲ ἀνδρείαν τὴν πόλιν παρείχετο, οὐχ 

οὕτω τὴν πόλιν ποιεῖ αὕτη, ἀλλὰ δι ὅλης ἀτεχνῶς τέ- 

ταται, διὸ πασῶν παρεχομένη ξυνάδοντας τοὺς τε 
ἀσϑεγεστάτους ταὐτὸν καὶ τοὺς μέσους εἰ μὲν βοὺ- 

λει, φρονήσει" εἰ δὲ βούλει, ἰσχύϊ' εἰ δὲ, καὶ πλήϑει, 
ἢ χρήμασιν, ἢ ἄλλῳ ὁτῳοῦν τῶν τοιούτων. ὥστε ὁρ- 
ϑότατ᾽ ἂν φαῖμεν ταύτην τὴν ὁμόνοιαν, σωφροσύγην 
εἶναι, χείφονάς τε καὶ ἀμείνονος κατὰ φύσω ξυιμφο)- 

γίαν, ὁπότερον δεῖ ἄρχειν καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν ἑνὶ ἑχά- 
στῳ. Πάνυ “μοι, ἕφη, ξυγδοκεῖ. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὰ 

μὲν τρία ἡμῖν ἐν τῇ πόλει κατῶπται, ὥσγε οὑτωσὲ δό- 
ξαιν" τὸ δὲ δὴ λοιπὸν εἶδος, δι ὃ ἂν ἔτι ἀρετῆς, μετέ- 
χοι πόλις, τέ ποτ᾽ ἂν εἴη; δῆλον χὰρ ὅτι τοῦτό ἐστιν 

ἢ. δὶ "καιοσύνη. -Ζγλον. Οὐκοῦν, ὦ Γλαύκων, τὖν δὴ 
ἡμᾶς δεῖ, ὥσπερ κυνηγέτας τινὰς, ϑάμνον κύκλῳ πε- 
οἰΐστασϑαι, προσέχοντας τὸν νοῦν μή πὴ διαφύγῃ ἡ 
δικαιοσύγη, καὶ ἀφαγισϑεῖσα, ἄδηλος γένηται. φαγε- 
ρὸν γὰρ δὴ ὅτι ταύτῃ πη ἐστίν. ὅρα οὖν καὶ προϑυ- 
μοῦ κατιδεῖν, ἐὰν πως πρότερον ἐμοῦ ἴδῃς, καὶ ἐμοὶ 
φράσῃς. Εἰ γὰρ ὄφελον, ἔφη. ἀλλὰ μᾶλλον ἐάν μοι 
ἑπομέγῳ χρῇ, καὶ τὰ δεικνύμενα δυναμένῳ καϑορῷν, 
πάγυ μετρέως χρήσῃ. Ἕπου,ην δ᾽ ἐγὼ, εὐξάμενος μετ᾽ 
ἐμοῦ. -“Ποιήσω ταῦτα" ἀλλὰ μόνον, ῃ δ᾽ ὃς, ἡγοῦ. Καί 
μοι, εἶπον ἐγὼ, δύσβατος γὲ τις ὁ τόπος φαίνεται καὶ 
ἐπίσκιος. ἔστιν οὖν σκοτεινὸς, καὶ δυσδιερεύνητος. 
ἀλλὰ γὰρ ὅμως ἱτέον. ἽἼτέον γεὶρ, ἔφη. Καὶ ἐγὼ κα 
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τιδὼν, Ἰοὺ Ἰοὺ, εἶπον, ὦ Γλαύκων" Σινδυνεύομεν τὶ 
ἔχειν δοκεῖν ἴχνος " καὶ μοι δοκεῖ οὐ πάνυ τι ἐκφευ- 

Ξ 
ξεῖσθαι ἡμᾶς, Εὖ ἄγγέλλεις, ἢ δ᾽ ὃς. ἮΙ μὴν, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, βλακιχόν γε ἡμῶν τὸ πάϑος. Τὸ ποῖ- 
ον; Πάλαι, ὦ μακάριε, φαίνεται πρὸ 1 ποδῶν ἧ- 

μὲν ἐξ ἀρχῆς κυλινδεῖσθϑαι" καὶ οὐχ ἑωρῶμεν ἀρ᾽ 
αὐτὸ, ἀλλ ἡμὲν καταγελαστότατοι, ὥσπερ οὗ ἐν 
ταὶς χερσὶν ἔχοντες, ζητοῦσιν ἐνίοτε ὃ ἔχουσι" καὶ 
ἡμεῖς εἰς αὐτὸ μὲν οὐχ ἀπεβλέπομεν, πόῤῥω δὲ πη 
ἀπεοκοποῦμεν" ἢ δὴ καὶ ἐλάνϑανεν ἴσως ἡμᾶς. 
Πῶς, ἔφη, λέγεις; Οὕτως" εἶπον, ὡς; δοκοῦμέν 

μοι, καὶ λέγοντες αὐτὸ καὶ ἀκούοντες πάλαι, οὐ 

μανϑάνειν ἡμῶν αὐτῶν ὅτι ἐλέγομεν τρόπον τινὰ 
αὐτός. Μαχρὸν, ἔφη, τὸ προοίμιον, τῷ ἐπιϑυ- 
μοῦντι ἀκοῦσαι. .Αλλ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἄκουε εἴ τι ἄρα 
λέγω. ὃ γὰρ ἐξ ἀργῆς ἐθέμεθα δεῖν ποιεῖν διὰ παν- 
τὸς, τε τὴν πόλιν κατῳκίζομεν, τοῦτό ἐστιν, ὡς 

ἐμοὶ δοκεῖ, ἧτοι τούτου τὶ εἶδος, ἢ δικαιοσύνη. 
ἐθέμεθα δὲ δήπου, καὶ πολλάκις ἐλέγομεν, εἰ μὲ- 
μνήσαι, ὁτι ἕνα ἕκαστον ἕν δέοι ἐπιτηδεύειν τῶν 
περὶ τὴν πόλιν, εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη 
πεφυκυῖα εἴη. λέγομεν γάφ. Καὶ μὴν ὅτι γε τὸ 
τὰ αὑτοῦ πράττειν, καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν, δι- 

δ 

ἐ 

᾿ς καιοσύνη ἐστὶ, καὶ τοῦτο ἄλλων τὸ πολλῶν ἀκηκόα- 
μὲν, καὶ αὐτοὶ πολλάκις εἰρήκαμεν. ΕΕιρήκαμεν 
γάρ. Τοῦτο τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε, κινδυνεύει 

τρόπον τινὸ γιγνόμεναν ἢ δικαιοσύνη εἰναι, τὸ τὰ 
αὑτοῦ πράττειν. οἶσθα ὅϑεν τεχμαίρομαι; Οὔκ' 
ἀλλὰ λέγ᾽, ἔφη. Δοκεῖ μοι, ἡ» δ᾽ ἐγὼ, τὸ ὑπόλοιπον 



ο. 4.6. ΠῚ ΒΕΡΥΒΙΙΟᾺΑ 1.118, [Υ. 45 

ΑΒΗ, ΓΒ δ Δι »Ὰ ἰῷ ᾽ 
ἐν τῇ πόλει ὧν ἐσκέμμεθϑα, σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας 

- γι: τ [4] »"Ὃ΄ 

χαὶ φρονήσεως, τοῦτο εἶναι ὁ πᾶσιν ἐκείνοις τὴν 
᾿ ᾽ Α εἶ Τ Ω ' « γῸ . ,κἴ "ἦ δύναμιν παρέσχεν, ὡστὲ ἐγγενέσθαι, καὶ ἐγγενόμενά 

᾿ ε! Ρλ] ΒῚ [ ᾽ υ», 

γε σωτηρίαν παρέχειν, ἕως ὧν ἐνῇ. καίτοι ἔφαμε", 
᾿ ., ω. ι 1) .ν.5 ω.) 2 ’ 2 ι 

δικαιοσύνην ἔσεσϑαι τὸ ὑπολειφθὲν ἐκείνων, εἶ τὰ 
τρέα εὕροιμεν. Καὶ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη. ᾿Αλλὰ μέντοι, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἰ δέοι γε κρῖναι τί τὴν πόλιν ἡμῖν τού- 
τῶν μάλιστα ἀγαϑὴν ἀπεργάσε ται ἐγγενόμενον, δὺς- 
χρίτοὸν ἂν εἴη, πότερον ἡ ὁμοδοξία τῶν ἀρχόντων 

9 ἥν Ὁ Ἄχ Ὶ “ ὑ τ 

τὸ χαὶ ἀργομένων, ἢ ἡ περὶ δεινῶν τε καὶ μὴ, ἅττα 

ἐστὶ, δόξης εὐρῦμοι σωτηρία ἐν τοῖς στρατιώταις ἐγ- 

γενομένη" ἢ ἧ ἐν τοῖς ἀρχουσι φρόνησίς τε καὶ φυ- 

λακὴ ἐνοῦσα" ἢ τοῦτο μάλιστα ἀγαϑὴν αὖ τὴν ποιεῖ 
2) Ἄν ἢ γν ἐνὸν, καὶ ἐν παιδὶ, καὶ ἐν γυναικὶ, καὶ ἐν δούλῳ καὶ 

Ἁ - Ἃ ἐν ἐλευϑέρῳ, καὶ δημιουργῷ, καὶ ἄρχοντι καὶ ἀρχο- 
ο; ς -- ο ' νὰ , Ἀ 3 

μένῳ, ὅτι τὸ αὑτοῦ ἕκαστος εἷς ὧν ἔπραττε, καὶ οὐκ 
) ᾿ ’ 3» ".- 2 27, - ἈΕῚ ΄ 

ἐπολυπραγμόνει. Ζύυσκριτον, ἔφη. πῶς δ᾽ οὐ; Ενά- 
η 2) Ἔ 3 τ ᾿ - 

πιλλον ἄρα, ὡς ἕοικε, πρὸς ἀρετὴν πόλεως, τῇ τε σο- 
, 3 ὦ Ἃ - Υ̓͂ Ὁ Ά ἝΝ 9 ΕΓ ἘΝ υἱὸν 

φίᾳ αὐτῆς καὶ τῇ σωφροσύνῃ καὶ τῇ ἀνδρείᾳ, ἡ τοῦ 
] - Π τὶ ο»-" Ι Υ͂ - 

ἕχαστον ἐν αὐτῇ τὰ αὑτοῦ πράττειν δύναμις. Καὶ 
, 3 Ὁ Υ̓ ' 

μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν δικαιοσύνην τό γε τοῦτοις ἐνάμιλ- 
λον ἂν εἰς ἀρετὴν πόλεως “ϑείης; 71ὰν "τάπασι μὲν οὖν. 
«Σκόπει δὴ καὶ τῇδε, εἰ οὕτω δόξει. ἀρα τοῖς ἀρχου- 
σιν ἐν τῇ πόλει τὰς δίκας προστάξεις δικάζειν; Τί 

Γ 2Ὰ 31 ς ἔχὸν » 2 γ Γ 

μὴν; Ἢ ἀλλοῦ οὑτινοσοῦν μᾶλλον ἐφιέμενοι δικά-, 
“" ο; ΟΝ 2} ᾿ 

σουσιν, ἢ τούτου, ὅπως ἂν ἕκαστοι μήτ᾽ ἔχωσι τὸ ἂλ- 
- ς - ᾿ , 

λύτρια, μήτε τῶν αὑτῶν στέρωνται; Οὐκ" ἀλλὰ τοὺ- 
ε 3 Ε- 5: 

του. ἸΏς δικαίου ὄντος ; Ἰγαΐ. Καὶ ταὑτῃ ἄρα ποιη- 
- ἂν Ἂ ω αι. 

τοῦ οἰκείου τὲ καὶ ἑαυτοῦ ἕξις τε καὶ πρᾶξις, δικαιο- 

ὅ)᾽, ΑἸ Τ. ᾿ς ψ 



4146 τς ΡῬΡΆΑΤΌΟΝΕΒ "».4584...}.5.ἅ. 
δ 6 - "2 ' ͵ ᾽ 

σύνη ἂν ὁμολογοῖτο. Ἔστι ταῦτα. Ἴδε δὴ ἐών σο! 
Ὁ ΕῚ ἀϑῆρς ω ’ Ι 2 ΓΟ περ ἐμοὶ ξυνδοκῇ. τέκτων σκυτοτόμου ἐπιχειρῶν ἔρ- 

) 7“, ὃν , “ὯΝ 

νὰ ἐργάζεσθαι, ἢ σαντοτόμρα, ἘΕΜΈΡΟΟΣ ἢ ον γανὰ 
μέτα αν ἸοΣ τες τὐλλήλωγ, ἢ τιμάς, ἢ καὶ ὁ αὐτὸς 

ἐπιχειρῶν ἀμφότερα πράττειν, πάντα τἄλλα μεταλ- 
λαττόμενοι, ἀρὰ σοι ἄν τι δοκῇ μέγα βλάψαι πόλιν; 
Οὐ πώνυ, ἔφη. 411λ σὁτάν 78» οἶμαι, δημιουργὸς ὧν, 
ἢ τις ἄλλος χφηματιστὴς φύσει, ἕπειταὰ ἐπαιρόμενος 
ἢ πλούτω, ἢ πλήϑει, ἢ ἰσχύϊ, ἢ, ἄλλῳ τοιούτῳ, εἰς τὸ 

τοῦ πολεμικοῦ εἶδος ἐπιχειρῇ ἑέναι, ἢ τῶν πολεμι- 
"Ὡ ὩΣ Ὡ ᾿οὉ-ὉὋ ΝΑ 5 

χῶν τις, εἰς τὸ τοῦ βουλευτικοῦ καὶ φύλακος, ἀνάξιος: 
᾿ἣ ἷ ἕ ΒΩ ;: 

ὧν" καὶ τὸ ἀλλήλων οὗτοι ὄργανα μεταλαμβάνωσι, 
ἢ )ν, 8) Τὰ ἕω ῳ 

καὶ τὰς τιμάς" ἢ ὅταν ὁ αὐτὸς πώντα ταῦτα ἅμα 
ἐπιχειρῇ πράττειν " τὖτε, οἶμαι, καὶ σοὶ δοκεῖν, ταὺ- 
τὴ» τὴν» τούτων μεταβολὴν καὶ πυλυπραγμοασύνην 
ὄλεϑρον εἶναι τῇ πόλει. Ιαντάπασι μὲν οὖν. Ἢ τῶν 

τριῶν ἄρα ὄντων γενῶν πολυπραγμοσύγη, καὶ με- 
γα, 2) Γ -Ὡ 

ταβολὴ εἰς ἄλληλα, μεγίστη τε βλάβη τῇ πόλει, καὶ 
2 ΡΣ - 

ὀρθότατ ἂν προσαγορεύοιτο κακουργία, Κομιδῇ 
μὲν οὖν. Κακουργίαν δὲ τὴν μεγίστην τῆς ἑαυτοῦ 

΄ 5 32 τ Τ πῇ τ ἘΠ" δὲ ω 
πόλεως, οὐκ ἀδικίαν φήσεις εἰναν; Πῶς δ᾽ οὔ; Τοῦ- 

ν }ὔ τ' 

τὸ μὲν ἀρα ἀδικία. πάλιν δὲ ὧδε λέγωμεν" χρηματι- 
φω Ὁ ῳ 3 

στικοῦ, ἐπικουρικοῦ, φυλακικοῦ γένους, οἰκειοπρα- 

γία, ἑκάστου τούτων τὸ ἑαυτοῦ πράττοντος ἐν πόλει, 
3 2 ᾿ ᾿ 

τοὐναντίον ἐχείνου, δικαιοσύνη τ ἂν εἴη, καὶ τὴν 
βκν γ ᾿ ΝΕ 3) ΣΟ πόλιν δικαίαν παρέχοι. Ούκ ἄλλῃ ἔμοιγε δυκεῖ, ἡ ὃ 

ει 2», »᾿ τιν, 1, δὲ 2 δ᾽ Φι ΑΝ } ᾽ 

ὃς, ἔχειν ἡ ταύτῃ. Μηδὲν, ἣν δ΄ ἐγὼ, που πάγυ πα- 
’ 9.»ϑβᾷ ὃχ1 ἵ 5» ν ἴ 8 τ ς» ἈΠ ΡΠ Φ 

γίως αὐτὸ λέγωμεν" αλλ ἐὰν μὲν ἡμῖν καὶ εἰς ἕνα 
Τ' - Υ 5 ἜΝ 

ἕκαστον τῶν ἀγϑρώπων τὸν τὸ εἶδος τούτων ὅμολο- 
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γῆται καὶ ἐκεῖ δικαιοσύνη εἶναε, συγχωρησόμεθα 
ἢ δη. (τὲ γὰρ καὶ ἐροῦμεν ;) εἰ δὲ μὴ, τότε ἀλλό τι 
σκεψόμεθα. νῦν δ᾽ ἐπτελέσωμεν τὴν ἀκέψιν ἣν φὴ- 
ϑημεν, εἰ ἐν μείζογι τιγὶ τῶν ἐχόντων δικαιοσύνην, 

πρότερον ἐκεῖνο ἐπιχειρήσαιμεν ϑεάσασϑαι, ὁᾷον 
ἂν ἐν ἑνὶ ἀνθρώπῳ κατιδεὶν οἷν ἐστι. καὶ ἔδοξε δὴ 
ἡμῖν τοῦτο εἶναν πόλις" χαὶ οὕτως ῳκέζομεν ὡς ἐδυ- 

»γάμεϑα ἀρίστην, εὖ εἰδότες ὡς ἔν γὲ τὴ ἀγαθῇ ὧν 

εἴη. ὃ οὖν ἡμῖν ἐκεῖ ἐφάνη, ἐπαγαφέρωμεν εἰς τὸν 
ἕνα. κἀν μὲν ὅὁμολογῆται, καλῶς ἕξει" ἐὼν δέ τι ἀλ- 

λο ἐν τῷ ἑνὲ ἐμφαέγηται, πάλιν ἐπανιόντες ἐπὶ τὴν 
πόλιν, βασανιοῦμεν. καὶ τάχα ἂν παράλληλα σκα- 
ποῦντες, καὶ τρίβοντες, ὥσπερ ἔκ πυρείων, ἐκλάμιναε 
ποιήσαιμεν τὴν δικαιοσύνην" χαὶς Φανερῶν )γερομέ- 
»η», βεβαιωσαίμεϑ' ἂν αὐτὴν παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς. 42}, 
ἕφη, χκαϑ' ὁδὰν τε λέγεις, καὶ ποιεῖν χρὴ οὕτως. Ἂρ 
οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅγε ταὐτὸν ἂν τις προσεἶπο: μεῖζόν 
τε καὶ ἔλαττον, ἀγόμοιον τυγχάνει ἂν ταύτῃ ἢ ταὺύ- 
τὸν προσαγορεύεται; ἢ ὅμοιον; θμοιο», ἔφη. Χαὶ 
δίκαιος ἄρα ἀνὴρ, δικαίας πόλεως, κατ᾽ αὐτὸ τὸ τῆς 
δικαιοσύνης εἶδος, οὐδὲν διοίσει, ἀλλ᾿ ὅμοιος ξστοι. 
“Ὅμοιος, ἔφη. ᾿Αλλὰ μέντοι πόλις γε ἔδοξεν εἶναι δι- 
καία, ὅτι ἐν αὐτῇ τριττὰ γένη φύσεων ἐνόντα τὸ αὖὗ- 
τῶν ἕκαστον ἔπραττε σώφρων δὲ αὖ καὶ ἀνδρεία καὶ 
σοφὴ, διὰ τῶν αὐτῶν τούτων γενῶν, καὶ οὐ κατ᾽ ἄλλ᾽ 
ἄττα πάϑη τὸ καὶ ἕξεις, ᾿4ληϑῆ, ἔφη. Καὶ τὸν ἕνα 
ἄρα, ὦ φίλε, οὕτως ἀξιώσομεν, τὸ αὐτὼ ταῦτα εἰδὴ 
ἐν τῇ αὑτοῦ ψυχῇ ἔχοντα, διὰ τὰ αὐτὰ πάϑη ἐκεί- 
γοις, τῶν αὐτῶν ὀνομάτων ἀξιοῦσϑαι τῇ πόλει. Πᾶ- 

Κα 



ι8 ῬΙΑΤΟΝΙ8θ ἀ.ς.Ρ.4 δ .ἃ. 

ϑιινΨ 5» 2 3 -φὴ ν Ὁ Ἄ, ον ἦν 
σα ἀνάγκη, ἔφη. Οὺυκ εἰς φαῦλόν γε αὖ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
ω ϑαυμάσιε, σκέμμα ἐμπεπτώκαμεν περὶ ψυχῆς, εἰς 
τξ ἔχει τιὰ τοία εἴδη ταῦτα ἐν αὑτῇ, εἴτε μή. Οὐ πά- 
ν"υ μοι δοκοῦμεν, ὦ ἕφη, εἰς φαῦλον. ἰσὼς γὰρ, ὦ ὌΝ 

κρατες, τὸ ᾿ ἤξνον, ἀλη ϑὲς, ὅτι χαλεπὰ τὰ καλά. 
3 

(βαίνεται, ἢν δ᾽ ΕἾ χαὶ εὖ » ἴσϑι, ὦ Γλαύκων, 
« " 

ὡς ἡ ἐμὴ δόξα, ἀκριβῶς μὲν τοῦτο ἐκ τοιούτων με- 
ϑόδων οἵαις νῦν ἕν τοῖς λόγοις χρώμεϑα, οὐ μὴ ποτὲ 

ὁ ὐώρε ἃ ἀλλὰ γὰρ μακροτέρα καὶ πλείων ὅδὸς ἡ 
ἐπὶ τοῦτο ἄγουσα" ἴσως ΠῚ τῶν γε προειρημένων 

δὴ - Υ , τε "αὶ προεσκεμμέγων ἀξίως, Οὐκοῦν ἀγαπητὸν, ἕ- 
φῆ. ἐμοὶ μὲν γὰρ ἕν ἼΞ τῷ παρόντι ἱκαγῶς ἂν ἔχοι. 
Ἰλλὰ μέντοι, εἶπον, ἔμοιγε καὶ πάνυ ἐξαρκέσει. ΠΠ]ὴ 

τοίνυν ἀποκώμῃς, ἔφη" ἀλλὰ σκόπει. ᾿Αρ᾽ οὖν ἡμῖν, 

ἣν δ᾽ ἐγὼ, πολλὴ ἀνάγκη ὁμολογεῖν ὅ ὅτι τὶὶ αὐτὰ ἐν 
ἑκάστῳ ἔνεστιν ἡμῶν εἴδη τὲ καὶ ἤϑη ἅπερ ἐν τῇ πό- 

τ Υ Ν 2) Σ "Ὁ ὃ. "», ᾿ - 

λει. οὐ γάρ που ἀλλοϑεν ἐκεῖσε ἀφῖκται. γελοῖον 
; χν 3) 2, 5 ’ ι ι Ν 5 - 2 

γὰρ ἂν εἴη εἴ τις οἰηϑείη τὸ ϑυμοειδὲς μὴ ἐκ τῶν ἰ- 
διωτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐγγεγογέναι, οἵ δὴ καὶ ἔχουσι 
ταύτην τὴν αἰτίαν" (οἷον οἵ κατὰ τὴν Θράκην τεκαὶ 

᾿ Ι 

Σχυϑικὴν, καὶ σχεδόν τι κατὰ τὸν ἄνω τόπον) ἢ τὸ 
ι [4] ᾿ ᾺἋ ᾿ νοῦ τὴν ᾽ Ἀ τ΄ 

φιλομαϑὲς, ὁ δὴ περὶ τὸν παρ ἡμῖν μάλιστ ἂν τις 
τι Ἁ 

αἰτιάσαιτο τόπον" ἢ τὸ φιλοχρήματον, ὃ περὶ τοὺς 
τε Φοίνικας εἶναι καὶ τοὺς κατὰ «Αἴγυπτον φαίη τὶς 
σι 2 εκ; ᾿ Ἃ 3» - Ὰ " « 

ἂν οὐχ ἡκιστα. Καὶ μάλα, ἕφη. Τοῦτο μὲν δὴ οὐ- 
» ΕῚ ᾿Σ ν 5 φι , Ῥω 3 

τῶς ἔχει, ἡ» δ᾽ ἐγὼ, καὶ οὐδὲν χαλεπὸν γνῶναι. Οὐ 
“Ψ “7 ᾿ ΤΩΝ ἣ 5 ω Ἂν, ἢ ῳ Π τε 

δῆτα. Τύδε δὲ δὴ χαλεπὸν, εἰ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἕκα- 
᾿ Ν τ 5} ἡ 175 ᾿ 

στα πράττομεν, ἢ τρισὶν οὖσιν, ἀλλο ἀὐλῳ" μανϑά- 
« ἀυλτν Υ ὁ ἢ τῳ 2 ξςφυι 

νομὲεν μὲν ἑτέρῳ, ϑυμούμεϑα δὲ ἀλλῳ τῶν ἕν ἡμῖν, 
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᾿ » 2 5 , δ" Ἂν .Ν 4 ᾽ 
᾿πιϑυμοῦμεν δ᾽ αὖ τρίτῳ τινὶ τῶν περὶ τὴν τροφή!) 

΄ «ς Ὁ Ἂ ἂν ἵ ᾿ ᾿ 2. 

τε καὶ γένεσιν ἡδογῶν, καὶ ὅσα τούτων ἀδελφά" 1 
ἐγ: - - ἢ Ἐδι." -μὰ ᾿ . 

ὅλῃ τῇ ψυχῇ καϑ' ἕκαστον αὐτῶν πράττομεν, ὅταν 
ὁ μήσωμεν. ταῦτ᾽ ἔσται τὰ χαλεπὰ διορίσασθαι ἄ- 
ξίως λόγου. ΙΚαὶ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη. (2: δε τοίνυν ἐπι- 

“-“Σ2οΑΨ᾽ ι . ᾿, ι 2 ᾽ 5.2.4 γ΄ , 

κειρῶμεν αὐτὰ δρίζεσθαι, εἴτε τὰ αὐτιὰ ἀλλήλοις, εἴς- 
’ Π ) τ ἂν “Ὁ ε; Ἢ ᾿ 

τὲ ἕτερά ἐστι. Πῶς; 47λον ὃτι ταὐτὸν τἀγνα»τία 
Ὁ ) , ., 32 2 

ποιεῖν ἢ πάσχειν κατὰ ταὐτόν γε καὶ πρὸς ταὐτὸν 
) ᾿ “ ῳ « Υ ΡῚ 

οὐκ ἐθελήσει ἅμα. ὡστὲ ἐάν που εὑρίσκωμεν ἐν αὖ- 
Ὁ - ω 2 32 ΕἸ 

τοῖς ταῦτα γινόμενα, εἰσόμεϑα τε οὐ ταὐτὸν ἣν, 
ι ΝΣ ἀπ ι ΑΝ Π , 

ἀλλὰ πλείω. Εἶεν. Σκόπει δὴ ὁ λέγω. “2έγε, ἔφη. 
εν.» τ - ἀν 
 στάναι, εἶπον, καὶ κινεῖσθαι τὸ αὐτὸ ἅμα κατὰ τὸ 

3΄. ἢ Ἔ , 3 - 3170 ᾿ ΕῚ ͵ 
αὐτὸ ἀρὰ δυνατόν; Οὐδαμῶς. .Ἔτι τοίνυν ἀκριβέ- 

στερον ὑμολογησώμεϑα, μὴ πὴ προϊόντες ἀμφισβη- 
, 5 γ 2) ς 

τήησῶμεν. εὖ γάρ τις λέγει ἀνϑρώπον ἑστηκότα, κι- 
Ὁ ᾿ ι -Ὁ ῳ 

γοῦντα δὲ τὰς χεῖράς τε καὶ κεφαλὴν, ὅτι ὃ αὐτὸς ἕ- 
Π -υ [οἱ »} 2 ς ἡ «. -ῳ 

στηκὲ τὲ χαὶ κινεῖται ἅμα, οὐκ {ν, οἶμαι, ἀξιοῖμεν 
« ; »-Ὁ΄ 42 ει ’ 3 -Ὁ ᾿ 

οὕτω λέγειν δεῖν: ἀλλ᾽ ὅτι τὸ μέν τι αὐτοῦ ἕστηκε, 
Υ ᾿ - ΡῚ «; - Ὁ 3 ω- Ωγ 2 

τὸ δὲ κινεῖται. οὖχ οὕτως; Οὕτως. Οὐκοῦν καὶ εἰ 
»"5» -ὉὋὉ .«- .“» ᾿ 

ἔτι μᾶλλον χαριεντίζοιτο ὃ ταῦτα λέγων, κομψευόμε- 
͵ Π ο ς »" ᾿ 

γος, ὡς οἵ γε στρύβιλοι ολοι ἑστᾶσἑ τε ἅμα καὶ κι- 
-- Σ -» ΒῚ - 

γοῦνται, ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ πήξαντες τὸ κέγτρον περι- 
᾿Ὶ 2 Φ. Ὁ - 

φέρωνται, ἢ καὶ ἀλλό τι κύκλῳ περιϊὸν ἐν τῇ αὐτῇ 
«' - - 3 Ἃ 3 4 

ἕδρᾳ, τοῦτο δρᾷ, οὐκ ἂν ἀποδεχοίμεϑα, ὡς οὐ κατὰ 
ταυτὰ ἑαυτῶν τὰ τοιαῦτα τότε μενόντων τε καὶ φε- 

ἰ Ἂ 5 1 - ὉΧ 3 3 ΠῚ 3 [ Ἂ 

θομέγων" ἀλλὰ φαῖμεν ἂν ἔχειν αὐτὼ εὐὔϑὺ τε καὶ 
νι ς »ο-΄ὉὋ Ἃ 

“περιφερὲς ἐν αὑτοῖς" καὶ κατὰ μὲν τὸ εὐθὺ, ἕἑστά- 
53 “-᾽ ι 2 ὶ 

γαν" (οὐδαμῆ γὰρ ἀποκλίνειν) κατὰ δὲ τὸ περιφε- 
τ τ ΠῚ τ ν ἱ . Π . 3 γ ΕλῚ 3 

θὲς, κύκλῳ κινεῖσθαι, ταν δὲ τὴν ευὐϑυωρίαν ἢ εἰς 



[50 ῬΙΑΤΟΝΙΒ γε ζιανο 
32 5 5 

δεξιὰν ἢ εἰς ἀριστερὰν, ἢ εἰς τὸ ἕμπροσϑεν ἢ εἰς τὸ 
ὕπισϑεν ἐγμλίνῇ ἅμα περιφερόμενον, τότε οὐδαμῆ (ἢ 
ἐστὶν ἑστάναι. Καὶ ὀρϑῶς γε, ἔρη. Οὐδὲν ἄρα τῶν 

[ ἵ Υ͂ Ἷ « - Σ Γ ΡΨ -» Υ 

τοιούτων λεγόμενον ημᾶς ἐκπλήξει" οὐδὲ μᾶλλόν τι 
: ἢ »᾿ Ξ 23. “ ὁ 23 5 

πείσει, ὡς ποτὲ τι ἂν τὸ αὐτὸ ἅμα ὃν, κατὰ τὸ αὐτὸ 
; τ ΘΝ ΤΑ ΝΣ Υ ΄ »" Ἃ ’ 2!) 

πρὸς τὸ αὐτὸ τἀναντία πάϑοι, ἡ καὶ ποιήσειεν. Οὐκ- 
ΕῚ ’ 2» 3 ἌΨ ΟΙ Ρ ι εἴ « 5 

οὔν ἐμὲ γε, ἔφη. “4λλ ὁμῶς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἵνα μὴ ἄἀνα- 

γκαζώμεϑα πάσας τὰς τοιαῦτας ἀμφισβητήσεις ἐπεξ- 
Ἢ 

ιὖντες καὶ βεβαιούμενοι ὡς οὐκ ἀληϑεῖς οὔσας μη- 
τ 

κύγειν, ὑποϑέμεγοι, ὡς τοὗτου οὕτως ἔχοντος, εἰς τὸ 
ὃ «" 3) 

πρόσϑεν προΐωμεν, ὁμολογήσαντες, ἐάν ποτὲ ἀλλῃ 
“" ν᾿ Εἰ γὼ 3 

φανῇ ταῦτα ἢ ταὗτη, πάντα ἡμῖν τὰ ἀπὸ τούτου 
ξυμβαΐνοντα λε ἐλυμένα ἔσεσϑαι. ᾿Δλλὰ χφὴ, ἔφη, ταῦ- 

9 

τα ποιεῖν. ᾿άρ᾽ οὖν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, τὸ ἐπινεύειν τῷ ἄνα- 
Ἃ 

νεύειν, καὶ τὸ ἐφίεσθαι τινὸς λαβεῖν τῷ ἀπαρνεῖσϑαι, 
καὶ τὸ προσάγεσϑαι τῷ ἀπωϑεῖσθαι, πάντα τὰ τοι- 

»ὩὉ τυ ΕῚ φ 5 1 Υ ») ͵ 

αὑτα τῶν ἐνοιντίων ἀλλήλοις Ῥεῖῆς, εἶτε ποιημάτων 

εὖτε : παϑημάτων; οὐδὲν γὰρ ταῦτῃ διοίσει. ᾿4λ},, ᾽ 

δ᾽ ὅς, τῶν ἐναντίων. Τὶ οὖν»; ἢν δ᾽ ἐγὼ, διψὴν χαὶ 
τ) Ἁ 

πεινῇν, καὶ ὅλως τὰς ἐπιϑυμίας, καὶ αὖ τὸ ἐθέλειν 
Ἂ 4 Ὑ νὴ" 3 Υ ῳ Ὅν. ἃ "Κ. Ἐπ αὖ τὴν, ΣΝ 

καὶ τὸ βούλεσθαι, οὐ πάντα ταῦτα εἰς ἐκεῖνα ποι ἂν 
; 3) ᾿ δ ΟἹ τ 9 τ ϑείης τὰ εἴδη τὰ νῦν λεχϑέντα; οἷον, ἀεὶ; τὴν τοῦ 

ἐπιυμουντὸς ψυχὴν οὐχὶ ἢ τοι ἐφίεσθαι φήσεις ἐ- 

κείνου οὗ ἂν ἐπιϑυμῇ, ἢ προσάγεσϑαι τοῦτο ὃ ἂν 
βούληται οἵ γενέσϑαι; ἢ αὖ χαϑόσον ἐϑέλει τὲ οἱ 

»υ ΕῚ ἔν Ἂ τ᾽ 

πορισϑῆγαι, ἐπινεύειν τοῦτο πρὸς αὑτὴν, ὥσπερ τι- 
τα τα": , 5 τ ΕἾΕΝ 

νὸς ὁρῶντος, ἐπορεγομένην αὐτοῦ τῆς γενέσεως; Εὶ- 
γωγε. Τί δέ; τὸ ἀβουλεῖν, καὶ μὴ ἐθέλειν, μηδ᾽ ἐπι- 

“- 3 5 Ἅ 3 - 4[ιὦὸό᾽ἦὦνὔνῶἢ φ 2 3 

ϑυμεῖν, οὐκ εἰς τὸ ἀπωϑεῖν καὶ ἀπέλαυγειν ἀπ᾿ αὖ- 

᾿ 
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τῆς, καὶ εἰς ἅπαντα τἀναντία φήσομεν ἐκεΐνοις; Πῶς 

γὰρ οὔ; Τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων, ἐπιϑυμιῶν τὺ 
φήσομεν εἶναι εἶδος; καὶ ἐναργεστάτας αὐτῶν τοὺ- 
των, ἣν τε δίψων καλοῦμεν καὶ ἣν πεῖναν; Φήσομεν, 
ἢ δ᾽ ὕς. Οὐκοῦν τὴν μὲν, ποτοῦ, τὴν δὲ, ἐδωδῆς; 

ναὶ, Ὧρ᾽ οὖν καϑόσον δίψα ἐ ἐστὶ, πλείονος ἂν τινός 
που λέγωμεν ἐπιϑυμία ἐν τῇ ψυχῇ εἴη; Οἷον δίψα 
ἐστί, Ζαίψα ἄρα γε ϑερμοῦ ποτοῦ ἢ ψυχροῦ, ἢ πολ- 
λοῦ ἢ ὀλίγου, ἢ καὶ ἐν ὀλίγῳ ποιοῦ τινος πόματος; 
ἢ ἐὰν μὲν τις θερμότης τῷ δίψει προσείη, τὴν τοῦ 
ψυχροῦ ἐπιϑυμίαν προσπαρέχοιτ' ἄν; ἐὰν δὲ ψυ- 
χρότης, τὴν τοῦ ϑερμοῦ; ἐὰν δὲ διὰ πλήϑους ἬΝ 

σίαν πολλὴ ἡ δίψα ἢ 7). τὴν τοῦ πολλοῦ παρέξεται; 

ἐὰν δὲ ὀλίγη, τὴν τοῦ ὀλίγου; αὐτὸ δὲ τὸ διψῆν οὐ 
μήποτε ἄλλου γένηται ἐπιϑυμία, ἢ οὗπερ πέφυκεν, 
αὐτοῦ πόματος; καὶ αὖ τὸ πεινῇν, βρώματος; Οὔὕ- 

τως, ἔφη, αὐτὴ γε ἡ ἐπιϑυμία ἑκάστη, αὐτοῦ μόνον 

ἑκάστου οὗ πέρυκε" τοῦ δὲ τοίου ἢ τοίου, τὰ προσ- 
γιγνόμενα. Π1ήτοι τὶς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἀσκέπτους ἡμᾶς 
ὄντας ϑορυβήσῃ, ὡς οὐδεὶς ποτοῦ ἐπιϑυμεῖ, ἀλλὰ 
χοηστοῦ ποτοῦ" καὶ οὐ σίτου, ἀλλὰ χρηστοῖ σίτου. 
πάντες γὰρ ἄρα τῶν ἀγαθῶν ἐπιϑυμοῦσιν. εἰ οὖν ἡ 
δίψα ἐπιϑυμία ἐστὲ, χρηστοῦ ἂν εἴη, εἴτε πόματος, εἴτε 
ἄλλου ὅτου ἐστὶν ἐπιϑυμία" καὶ αἵ ἄλλαι οὕτως. Ἴ- 
σως γὰρ ἂν, ἔφη, δοκοῖ τι λέγειν ὃ ὃ ταῦτα λέγων. “4λ- 
λὰ βέντοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὑσά γ᾽ ἐστὶ τοιαῦτα οἷα εἶναΐ 
του, τὶ μὲν ποιὰ ἄττα, ποιοῦ τινος ἐστὶν, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ" τὰ δ᾽ αὐτὰ ἕχαστα, ἐκ τοῦ ἑκάστου μόνο». 
Οὐκ ἔμαϑον, ἔφη. Οὐκ ἔμαϑες, ἔφη», ὅτι τὸ μεῖζον, 
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τοιοῦτόν ἐστιν οἷον τινὸς εἶναι μεῖζον; Πάνυ γε. 
Οὐκοῦν τοῦ ἐλάττονος; Ναΐ, Ἵὺ δὲ γε πολὺ μεῖς 
ζον, πουλὺ ἐλάττονος. ἢ γάρ; ἹΝαΐ, ΡΨ οὖν καὶ τὸ 

σιοτὲ μεῖζον, ποτὲ ἐλάττονος, χαὶ τὸ ἐσόμενον μεῖζον, 

ἐσαβειήι ἐλάττονος; ᾿Αλλὰ τί μὴν; . ἢ δ᾽ ὅς. Καὶ τὰ 
πλείω ὃ δὴ ἘρῸν τίὰὶ ἐλάττω, χαὶ τὰ διπλάσια πρὸς τὸ 

ἡμίσεα, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα" καὶ αὖ βαρύτερα πρὸς 
κουφότερα" καὶ ϑάττω, πρὸς τὰ βραδύτερα" καὶ ἔτι 
7: τιὰ ϑερμὰ πρὸς τὰ ψυχρώ, καὶ πάντα τιὶ τούτοις 

ὅμοια, . οὐχ οὕτως ἔχει; Πάνυ τ οὖν. Τί δὲ τὰ 

περὶ τὰς ἐπιστήμας; οὐχ ὃ αὐτὸς ἘρύΒΕ) ἐπιστὴ ἡ 
μὲν αὐτὴ, μαϑήματος αὐτοῦ ἐπιστήμη ἐστὶν, 1 ὅτου 
δ δὺο ν ᾿ 2 ’ 2 ᾿ , Ἂ , 

δεῖ ϑεῖναι τὴν ἐπιστήμην " ἐπιστήμη δέ τις καὶ ποιά, 
.- ἌἍ , ᾿ ᾿ ᾿ Π 3 

τις, ποιοῦ τινὸς καὶ τινός. λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" οὐκ 
ΝῚ Υ 

ἐπειδὴ οἰκίας ἐργασίας ἐπιστήμη ἐγένετο, διήνεγκε 
- 2! "»"» ο ο-ἷ 

τῶν ἀλλων ἐπιστημῶν, ὡστε οἰκοδομικὴ κληθῆναι; 
τ ον ; Ἔ ἐλ τι ἐν ΘΣ τν ΤΠ μὴν; “͵ρ οὐ τῷ ποιὰ τις εἰγαι, οιὰ ἕτερα οὐδεμέα 

“Ὡ ΕΥΣ Ϊ᾽ Π 9 “- } « “ ν ΝΥ 

τῶν ἀλλων; Ιγαΐί. Οὐκοῦν ἐπειδὴ ποιοῦ τινὸς, καὶ 
7 « 

αὐτὴ ποιά τις ἐγένετο; » καὶ αἵ ἄλλαι οὕτω τέχναι τε 

καὶ ἐπιστῆμαι; Ἔστιν οὕτω. Τοῦτω τοίνυν, ἣν δ᾽ 

ἐγὼ, φάϑι μὲ τότε βούλεσθαι λέγειν, εἰ ἄρα νῦν ἕ- 

ἐἰαϑὲς ὅτι ὅσα ἐστὲν οἷα εἶναἑ του, αὐτὰ μὲν μόνα 
αὐτῶν μόνων ἐστί" τῶν δὲ ποιῶν τινων, ποιὰ ἀτ- 
τα. καὶ οὔτοι λέγω ὡς οἵων ἂν ἢ, τοιαῦτα καὶ ἔστιν᾽ 
(ὡς ἄρα καὶ τῶν ὑγιεινὼν καὶ νοσωδῶν ἡ ἐπιστή- 

μη, ὑγιεινὴ καὶ γοσώδης" καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν 
ἀχαϑῶν, κακὴ καὺ ἀγαϑὴ) ἀλλ ἐπεϊδὴ οὔκ αὐτοῦ 
οὗπερ ἐπιστήμη ἐστὶν, ἐγένετο͵ ἐπιστήμη, ἀλλὰ ποι- 
οὔ τινὸς (τοῦτο δ᾽ ἣν ὑγιεινὸν καὶ νοσῶδες) ποιὰ δὴ 
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τις συνέβη καὶ αὐτὴ γενέσθαι" καὶ τοῦτο αὐτὴν ἔ- 
’ ) 4 »Ὕ -»ὝἭ 5 Ἅ 

ποίησε μηκέτι ἐπιστήμην ἁπλῶς καλεῖσθαι, ἀλλα, 
-Ὁ -“ ᾿ 5 Π 23) .γν 

τοῦ ποιοῦ τινὸς προσγενομένου, τατρικὴν. μα- 
-Ὁ ο ΒΥ ᾿: ι κ 

ϑον, ἔφη. καί μοι δοκεῖ οὕτως ἔχειν. Τὸ δὲ δὴ δί- 
ψος, ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὐ τούτων ϑήσεις τῶν τινος εἰναι 

, τ 27 ΕἼ 
τοῦτο ὅπερ ἐστίν; ἔστι δὲ δήπον δίψος; Ἐγωγε, ἢ 

δ᾽ ὃς, πόματός 7. Οὐκοῦν ποιοῦ μέν τινος πόμα- 
τος ποιόν τι καὶ δίψος; δίψος δ᾽ οὖν αὐτὸ, οὔτε 
πολλοῦ οὔτε ὀλίγου, οὔτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ, οὐδὲ 

-» »»2 3 "Ὁ 

ἑνὶ λόγῳ ποιοῦ τινος, ἀλλ αὐτοῦ πόματος μόνον, 
9 ι Π ’ ᾿ Υ 53 χατ “Ὁ 

αὐτὸ δίψος πέφυκε. Παντάπασι μὲν οὖν. “Τοῦ δι- 
-ὉὌ 2) ι ᾿ Π -" 2 3} ͵ 

ψῶντος ἄρα ἢ ψυχὴ καϑόσον διψῇ, οὐκ͵ ἀλλὸ τι 
Β.Ὶ - 9 ᾿ ἋἋ Ν 

βούλεται ἢ πιεῖν: καὶ τούτου ὀρέγεται, καὶ ἐπὶ 
Ὁ «ς Ὡ Ὁ ὯΝ, 39 ο- ΡΥ ᾿ 3 ι κῚ 

τοῦτο ὁρμᾷ. 4ἢλον δὴ. Οὐκοῦν εἴποτὲ τι αὐτὴν ἀν- 
" »ο»΄᾿᾽ 39 - ᾿ 5 ω 

ϑέλκει διψῶσαν, ἕτερον ἂν τι ἐν αὐτῇ εἴη αὐτοῦ τοῦ 
-ἦ΄᾽΄ γ) «; Ἃ 

διψῶντος, καὶ ἄγοντος, ὡσπὲρ ϑηρίον, ἐπὶ τὸ πι- 
-Ὁ 3 ᾿ ᾿ ι Ὁ τῶ ΕἸ 

Ἐρι τοὺ γαρ δὴ, φαμὲν, τῷ 7ὲ αὐτῷ τὸ αὐτὸ ξαυ- 
9 

τοῦ περὶ τὸ αὐτὸ ἅμα τἀναντία πράττοι. Ου γὼρ 
οὖν. .Ὡσπέρ γε, οἶμαι, τοῦ τοξότου οὐ καλῶς ἔχεν 

͵ 5 - "Ὁ Π - .ο 

λέγειν, ὅτι αὐτοῦ ἅμα αἵ χεῖρες τὸ τόξον ἀπωϑοῦν»- 
ὸ Χ ! 3 ὦ Ἔἔ 2] ᾿ « Ψ 

ταί τὸ καὶ προσέλκογται, ἀλλ οτι ἄλλη μὲν ἡ ἀπω- 
Ὡῳ ΄ ᾿ «ς 

ϑοῦσα χεὶρ, ἑτέρα δὲ ἡ προσαγομένη. Παντάπασι 
2 ; Ξ τ ι - , τι 

μὲν οὖν, ἔφη. Πότερον δὲ δὴ φῶμεν τινὰς ἔστιν ὅτε 
- 3 ᾿ - ᾿ ᾿ 

διψῶντας οὐκ ἐθέλειν πιεῖν; Καὶ μάλα 7,7), ἔφη, 
πολλοὺς καὶ πολλάκι τί οὖν, ἔφην ἐγὼ, δαὶ ς ἰάκις. οὖν, ἕφην ἐγὼ, ᾧαίη 

ἊἋ ᾽Χ Π 5 -- - -Ὁ 

τίς ἂν τούτων πέρι; οὐκ ἔνεῖναι μὲν ἐν τῇ ψυχῇ 
ΡΩΝ ι - 5. τὰ; ι ι Ἱ εϑ ' ΠΝ 

αὐτῶν τὸ κελδεῦον, ἐνεῖναι δὲ τὸ κωλύον πιεῖν, ἀλ- 
λο ὃν καὶ κρατοῦν τοῦ κελεύοντος; ἼΠμοιγε, ἔφη, 

δοχεῖ. ᾿4ρ᾽ οὖν οὐ τὸ μὲν κωλύον τὰ τοιαῦτα ἐγγί- 
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γεται, ὅταν ἐγγένηται, ἔκ λογισμοῦ, τὰ δὲ ἄγοντα 
καὶ ἕλκοντα, διὰ παϑημάτων τε καὶ νοσημάτων πα- 
ραγίγνεται; Ῥαΐνεται. Οὐ δὴ ἀλόγως, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
ἀξιώσομεν αὐτὰ διττά τε καὶ ἕτερα ἀλλήλων δέγαι" 
τὸ μὲν ᾧ λογίξεται, λοχιστικὸν πρόσαγορεύοντες τῆς 
ψυχῆς" τὸ δὲ ᾧ ἐρᾷ τε καὶ πεινῇ καὶ διψῇ, καὶ πε: 
οὐ τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ἐπτόηται, ἀλόγιστόν τε καὶ 

ἐπιϑυμητικὸν, πληφώσεων τινῶν καὶ ἡδογῶν ἑταῖρον. 
Οὔκ. αλλ εἰκότως, ἔφη, ἡγοΐμεϑ' ἂν οὕτω. ΠΝ 
μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δύο ἡμῖν ὡρίσϑω εἴδη ἐν ψυ- 
χῇ ἐνόντα" τὸ δὲ τοῦ ϑυμοῦ, καὶ ᾧ ϑυμούμεϑα, 
πότερον τρίτον; ἢ τούτων ποτέρῳ ἂν εἴη ὁμοφυές. 
ἴσως, ἕφη) τῷ Υερ. τῷ ἐπιϑυμητικῷ. λλ᾽, ὴν δ᾽ 
ἐγὼ, ποτὲ ἀκούσας τὶ, πιστεΐω τούτω" ὡς ἄρα .“Ζ:ε- 

ὄντιος ὃ ̓ Ἰγλαίΐίωγος ἀνιὼν ἐκ Πειραιέως, ὑπὸ τὸ ΒΡ. 

θειον τεῖχος, ἐκτὸς αἰσθανόμενος νεκροὺς παρὰ τῷ 

δημείῳ κειμένους, ἅμα μὲν ἰδεῖν ἐπιϑυμοῖ, ἅμα δ᾽ 

αὖ δυσχεραῖνοι καὶ ἀποτρέπον ἑαυτόν" καὶ τέως 
μὲν μάχοιτό τε καὶ Ἔα ΠῚ ἀρατούμενος 
δ᾽ οὖν ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας, διελκύσας τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς, προσδραμὼν πρὸς τοὺς νεχροὺς, ἰδοὺ ὑμῖν, 

ἔφη, ὦ κακοδαΐμον εῷ, ἐμπλήσϑητε τοῦ παλοῦ ϑεά- 
ματος. ᾿ἤχουσα, ἔφη, καὶ αὐτός. Οὗτος μέντοι, 

ἔφην, ὃ λόγος σημαΐνει τὴν ὀργὴν πολεμεῖν ἐνίοτϑ 
ταῖς ἐπιϑυμίαις, ὡς ἄλλο ὃν ἄλλῳ. Σημαίνει γὰρ, 

ἕρη. Οὐκοῦν καὶ ἄλλοθι, ἔφην, πολλαχοῦ αἰσϑα- 
ἐόμεϑα, ὅταν βιάζωνται τινὰ παρὰ τὸν λογισμὸν 
ἐπιϑυμίαι, λοιδοροῦντά τε αὐτὸν καὶ ϑυμούμενον 
τῷ βιαζομένῳ ἐν αὑτῷ; καὶ ὥσπερ δυοῖν στασια- 
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ζόντοιν ξύμμαχον τῷ λόγῳ γιγγόμενον τὸν ϑυμὸν 
τοῦ τοιούτου; ταῖς δ᾽ ἐπιϑυμίαις αὐτὸν κοινωνή- 
σαντα αἱροῦντος λόγον, μηδὲν ἀντιπράττειν; οἶμαι 
δὲ σε οὐκ ἂν φάναι γενομένου ποτὲ ἐν σεαυτῷ τοῦ 
τοιούτου αἰσθέσθαι" οἶμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἄλλῳ. Οὐ 

μὼ τὸν Ζ͵α, ἔφη. ηἱ δέ; ἡν δ᾽ ἐγὼ, ὅταν τὶς οἴη- 
ται ἀδικεῖν, οὔχ, ὅσῳ ἂν γενν αιότερος ἢ, τοσούτῳ 
ἧττον δύναται ὀργίζεσθαι, καὶ πεινῶν καὶ ὑιγῶν, 
καὶ ἄλλο δτιιοῦν τῶν τοιούτων πάσχων ὑπὶ ἐκείγου 
ὃν ἂν οἴηται δικαίως ταῦτα δρᾷν; καὶ, ὃ λέγω, οὐκ 
ἐθέλει ποὸς τοῦτον αὐτοῦ ἐγείρεσθαι ὃ ϑυμός; Ἃ- 
ληϑὴῆ, ἔφη. Τί δέ; ὅταν ἀδικεῖσϑαΐ τις ἡγῆται, 
οὐκ ἐν τούτῳ ζεῖ τε καὶ χαλεπαίνει, καὶ ξυμμαχεῖ τῷ 
δοκοῦντι δικαίῳ; καὶ διὰ τὸ πεινῆν, καὶ διὰ τὸ δι- 
γοῦν, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα πάσχειν, καὶ ὑπομέ- 
γων νικᾷ, καὶ οὐ λήγει τῶν )ενναίων, πρὶν ἂν ἢ 
διαπράξηται, ἢ τελευτήσῃ, ἢ ὥσπερ κύων ὑπὸ νομέ- 
ὡς, ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ παρ᾽ αὐτῷ ἀγακλινϑεὶς 
πραὐυνϑῇ; Πάνυ μὲν οὗν, ἔφη, ἔοικε τούτῳ ᾧ λέ- 

γεις. καίτοιγε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει τοὺς ἐπικούρους, 
ὥσπερ κύνας, ἐθέμεθα ὑπηκόους τῶν ἀρχόντων, 

ὥσπερ ποιμένων πόλεως. Καλῶς γὰρ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
»- ει Υ ’ ϑη.αϑ 5 ΠῚ 

“νοεῖς ὁ βούλομαι λέγειν. ἀλλ᾽ εἰ πρὸς τούτῳ καὶ τό- 
δὲ ἐγϑυμῇ; Τὸ ποῖον; Ὅτι τοὐναντίον ἢ ἀρτίως 
ἡμῖν φαίγεται περὶ τοῦ ϑυμοειδοῦς. τότε μὲν γὰρ 
ἐπιϑυμητικόν τι αὐτὸ ὠόμεϑα εἶναε᾽' νῦν δὲ πολ- 
λοῦ δεῖν φαμὲν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὸ ἐν τῇ τῆς 
ψυχῆς στάσει τέϑεσϑαι τὰ ὅσιλα πρὸς τοῦ λογιστι- 

κοῦ. Παντάπασι», ἕφη. δρ οὖν ἕτερο» ὃν καὶ τοὺ- 
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2. Ἄς ἘΠ “Ὁ τ 
του; ἢ λογιστικοῦ τὶ εἶδος; ὥστε μὴ τρία ἀλλὰ δύο 

εἴδη εἰναι ὃν τῇ ψυχῇ; λογιστικὸν καὶ ἐπιϑυμητι- 
Υ͂ 2Ὰ ω 3 Ὁ « ».. 

κόν; Ἢ καϑάπερ ἐν τῇ πόλει ξυνεῖχεν αὐτὴν τρία 
2» ι 2 , 

. Ὅντα γέγη, χρηματιστικὸν, ἐπικουρικὸν, βουλευτι- 
ε! ᾿ - - ἊΨ 

κὸν, οὕτω καὶ ἐν ψυχῇ τρίτον τοῦτό ἐστι τὸ ϑυμο- 
᾿ ᾿ 2. Ὁ ως ; ᾿ εἰδὲς, ἐπίκουρον ὃν τῷ λογιστικῷ φύσει, ἐὰν μὴ ὑπὸ 
“ Ὁ - 2 “ 2» ᾿ 

κακῆς τροφῆς διαφϑαρῆ; Ανάγκ ἕῳ τρίτον. 
᾿ [Ὁ ἫΝ . “: ὯΝ ο 7 Εἰς ἢ Ἶ Π 3 

ἰγὰν" ν ὃ ἔγω, ἂν γ8 τοὺ λογιστικοῦ ἀλλό τι φα- 
“Ὁ [δὲ δ. 2 »Ὁ » 7 .ε) 2» 9 2 

γ»ῃ, ὠσπὲρ τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ ἐφφίνη ἕτερον ὅν. .41λλ 
39 οΟὃὋ ᾿ 2 Ὁ ἰἐ 

οὐ χαλεπὸν, ἕφη, φαγῆναι. καὶ γὰρ ἐν τοῖς παιδί- 
ω Π 2) ΒΥ) τς; [ Υ 9 4 

οις τοῦτό γὲ ἂν τις ἴδοι, οτι ϑυμοῦ μὲν, εὐϑὺς γε- 
ΕῚ -ω 2»; 4 

γόμενα, μεστώ ἔστι" λογισμοῦ δ᾽ ἕνιοι μὲν ἔμοιγε 
ο 2 ͵ ! Ἂ ι Ἂν, ΒῚ ’ 

δακοῦσιν οὐδέποτε μεταλαμβάνειν, οὗ δὲ πολλοὶ, ὁ ψὲ 
ποτε. αὶ μὰ 4Δἰ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καλῶς γε εἶπες ἔτι δὲ 
» -- [ 2! 2, ει Γ . τ 37 

ἐγ τοῖς ϑηρίοις ἀν τις ἴδον ὁ λέγεις ὁτε οὕτως ἔχει. 
ει , ΕἸ ΄-Ὁ 7 -Ὁ 

πρὸς δὲ τούτοις, καὶ ὁ ἄνω ποῦ ἐκεῖ εἴπομεν, τὸ τοῦ 
τ) ’ ᾿ ; ΄ ᾿ Σ 59 . δὲ λὴξ γδί 

μήρον, μαρτυρήσει, τὸ, Στῆϑος δὲ πλήξας, κραδίην 
[) ᾿ “Ὁ - « 

ἡνίπαπε μύϑῳ. ἐνταῦϑα γὰρ δὴ σαφῶς ὡς ἕτερον 

ἑτέρῳ ἐπιπλῆττον πεποίηκεν “Ὅμηρος, τὸ ἀναλογισύ- 
Ὁ Π - ΒῚ 

μένον περὶ τοῦ βελτίονός τε καὶ χείρονος, τῷ ἀλογί- 

στως ϑυμουμένῳ. Ἰομιδῇ, ξ ἔφη, ὀρϑῶς λέγεις. τΤαὺ- 
το μὲν ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, μόγις διανενεύκαμεν" καὶ 
ἡμῖν ἐπιεικῶς ὁμολογεῖται, τὰ αὐτὰ μὲν ἐν πόλει, τὰ 

3 5. Ὁ ΡῈ ν τὲ - - ν Χ Ὁ) αὐτιὶὶ δ᾽ ἐν ἑνὲ ἑκάστῳ τῇ ψυχῇ γένη ἐνεῖναι καὶ ἴσα 
τὸν ἀριϑμόν. ᾿ “Ἔστι ταῦτα. Οὐκοῦν ἐκεῖνό ζ-, ἤδη 

ἀναγκαῖον, ὡς πόλις ἣν σοφὴ, καὶ ᾧ οὕτω καὶ τὸν 

ἰδιώτην καὶ τούτῳ σοφὸν εἶναι. Τί μήν; Καὶ ᾧ δὴ 
5 - 3 ΄ ἤν» ἡ [ Ν ἢ ) ὃ Η ἀνδρεῖος ἰδιώτης, καὶ ὥς, τούτῳ καὶ πόλιν ἀνδρείαν 

[π᾿ 2. Π ι Φ 4 3 

καὶ οὕτω καὶ τἄλλα πάντα πρὸς ἀρετὴν ὡσαύτως ἀμ- 
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φύτερα ἔχειν. ἡϊνάγκη. Καὶ δίκαιον δὴ, ὦ Τλαύκων, 
οἶμαι, φήσομεν ἄνδοα εἶναι τῷ αὐτῷ τρόπῳ ᾧπερ 
χαὶ πόλις ἣν δικαία. ἀζὰ) τοῦτο πᾶσα ἀνάγκη. ᾿Αλλ 

οὔ πὴ μὴν τοῦτο ἐπιλελήσμεϑα, ὅτι ἐκείνη γε τῷ τὸ 
ἑαυτοῦ ἕκαστον ἐν αὐτῇ πράττειν, τριὼν ὄντων γε- 
νῶν, δικαία ἦν. Οὔ μοι δοκοῦμεν, ἔφη, ἐπιλελῆ- 
σϑαι. Μίνημ μογευτέον ἄρα ἡμῖν ὅτι καὶ ἡμῶν ἕχα- 
στος, ὅταν τὰ αὑτοῦ ἐν αὑτῷ πράττῃ, δίκαιός τὸ 

ἔσται καὶ τὰ αὑτοῦ πράττων. Καὶ μάλα, ἡ δ᾽ ὅς, 
ἀνημονευτέον. Οὐχοῦν τῷ μὲν λογιστικῷ ἄρχειν 
προσήκει, σοφῷ ὄντι, καὶ ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἁπάσης 

᾿ τῆς ψυχῆς προμῆϑε ἰαν; τῷ δὲ ϑυμοειδεῖ, ὑπηκόῳ 
εἶναι, καὶ ξυμμάγῳ τούτου; Πάνυ γε. Ὧρ οὖν οὐχ, 

ὥσπερ ἐλέγομεν, μουσικῆς καὶ γυμναστικῆς κρᾶσις 
σύμφωνα αὐτὰ ποιήσει, τὸ μὲν ἐπιτείνουσα καὶ τρέ- 
φουσα λόγοις τε καλοῖς καὶ μαϑήμασι, τὸ δὲ ἀνιεῖ- 
τα, παραμυϑουμένη καὶ ἡμερυῦσα ἁρμονίᾳ τε καὶ 
ὀυϑμῷ; Κομιδῆ 7ὲ, ἡ δ᾽ ὃς. Καὶ τοὐτω δὴ οὕτω 
τραφέντε, καὶ ὡς ἀληϑῶς τὰ αὑτῶν μαϑόντε καὶ 

ταιδευϑέντε, προστήσετον τοῦ ἐπιϑυμητιποῦ, ὃ δὴ 
τλεῖστον τῆς ψυχῆς ἐν ἑκάστῳ ἐστὶ, καὶ χρημάτων 
φύσει ἁἀπληστότατον. ὃ τηρήσετον, μὴ τῷ πίμπλα- 
σϑαι τῶν περὶ τὸ σῶμα καλουμένων ἡδονῶν, πολὺ 
καὶ ἰσχυρὸν γενόμενον, οὐ τὰ αὑτοῦ πράττῃ, ἀλλὰ 
καταδουλώσασθαι καὶ ἄρχειν ἐπιχειρήσῃ ὠν οὐ προσ- 
ἧκον αὐτῷ γὲ ἢ, καὶ ξύμπαντα τὸν βίον πάντων 

ἀνατρέψῃ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Ὧρ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ τοὺς ἔξωϑεν πολε ἐμέους τούτῳ ἂν κάλλιστα φυ- 

λἰόττοΣ, τῷ ὑπὸρ ἁπύσης τῆς ψυχῆς τε καὶ τοῦ σώ- 
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ματος, τὸ μὲν, βουλευόμενον, τὸ δὲ, πολεμοῦν», ἐπό- 
μὲγο» δὲ τῷ ἄρχοντι καὶ τῇ ἀνδρείᾳ ἐπιτελοῦν τῷ 
βουλευϑέντα. Ἔστι ταῦτα. ΙΚαὶ ἀνδρεῖον δὴ, οἶμαι, 
τούτω τῷ μέρει καλοῦμεν ἕνα ἕκαστον, ὅταν αὑτοῦ 
τὸ ϑυμοειδὲς ΤΕ διά τὲ λυπῶν καὶ ἡδονῶν τὸ 

ὑπὸ τοῦ λόγου παραγγελϑὲν δεινύν τε καὶ μή. ᾽Ορ- 
ϑῶς 7» ἔφη. “Σοφὸν δὲ γε ἐκείνῃ τῷ ομικρῷ μέρει, 
τῷ ὃ ἦρχὲ τ᾽ ἐν αὐτῷ, καὶ ταῦτα παρήγγελλεν" ἔχον 
αὖ κἀκεῖνο ἐπιστήμην ἐν αὑτῷ τὴν τοῦ ξυμφέροντος 
ἑκάστϑ τε χαὶ ὅλῳ τῷ κοινῷ σφῶν αὐτῶν τριῶν ὅγ- 
των. ΜΙάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; Σ σώφρονα οὗ τὴ φιλίᾳ 
καὶ ξυμφωνέᾳ τῇ αὐτῶν τούτων; ὅταν τό, τε ἄρχον 
καὶ τῷ ἀρχομένῳ ὁμ οδοξῶσι»ν, ὡς δεῖν ἄρχειν τὸ λο- 
γιστινὸν, χαὶ μὴ στασιάξωσιν αὐτῷ; Σωφροσύγη 

γοῦν, ἢ δ᾽ ὃς, οὐκ ἀλλό τι ἐστὶν ἢ τοῦτο, πόλεώς τὲ 

καὶ ἰδιώτου. ᾿4λλὰ μὲν δὴ δόιαιός γε, ὡς πολλάκις 

λὲγ ΘΆΕ», τούτῳ καὶ οὕτως ἔσται. ἸΙολλὴ ἀνάγκη. τί 

οὖν; εἶπον ἐγὼ, μὴ πη, ἡμῖν ἀπαμβλύνεται ἀλλό τι 
δικαιοσύνη δεῖ εἶναι, ἢ ὅπερ ἐν τῇ πόλει ἐ ἐφάνη; Οὐκ 

ἔμοιγε, ἑφη, δοκεῖ. ἴδε 5 γὰρ, ἦν ἣν ἐγὼ, παντάπασι» 

ἂν βεβαιωσαΐμεϑα εἴ τι ἡμῶν ἔτι ἐν τῇ ψυχῇ ἄμφισ- 
βητεῖ, τὰ φορτικὰ αὐτῷ προσφέροντες, Ποῖα δή; 
Οἷον, εἰ δέοι ἡμᾶς ἀνομολογεῖσθαι περὲ τε ἐκείνης 
τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἐκείνῃ ὁμοίως πεφυκότος τὸ καὶ 
τεϑροαμμένου ἀνδρὸς, εἰ δοκεῖ ἂν παρακαταϑήκην 
χρυσίου ἢ ἀργυρίου δεξάμενος ὅ τοιοῦτος ἀποστερῆ- 
σαι, τὲν᾽ ἂν οἴει οἰηϑῆναι τοῦτο αὐτὸν δράσαι μᾶλ- 
λον ἢ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι; Οὐδέν ἂν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 
ἱεροσυλιῶν, καὶ κλοπῶγ, καὶ προδοσιῶν», ἢ ἰδίᾳ ἕταΐ- 
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ρῶν, ἢ δημοσίᾳ πόλεων, ἐκτὸς ἂν οὗτος εἴη; Ἑκτός: 
Καὶ μὴν οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄπιστος ἢ κατὰ τοὺς ὅρκους 
ἢ κατὰ τὰς ἄλλας Ἐμο θηγος ΤΣ". γὰρ ἂν; Λοιχεῖαι 
μὴν, καὶ γογέων ἄμέλειαι, ἈΠ ϑοῶν ἀϑεραπευσίαν 
παντὶ ἄλλῳ μᾶλλον ἢ τῷ τοιούτῳ προσήκουσι. 71ἀγε 

τὶ μέντοι, ἔφη. Οὐκοῦν τούτων πάντων αἴτιον, ὅτι 
αὐτὸ τῶν ἐν αὑτῷ ἕκαστον τιὶ αὑτοῦ πράττει ἀρχῆς 
τε πέοι καὶ τοῦ ἄρχεσθαι; » Τοῦτο μὲν οὖν, καὶ οὐ- 
δὲν ἄλλό τι. Τί οὖν ᾿ ἕτερον ζητεῖς δικαιοσύνην εἶναι, 
ἢ ταύτην τὴν. Εν πμεὶ, ἢ τοὺς ταιοὺ τοὺς ἄνδρας ΤΆ 
σεαρέ ἔχεται καὶ πόλεις; Μὰ Δία, ἡ δ᾽ ὃς, οὐκ ἐγ Ὡγε, 
Τέλεον ἄρα ἡμῖν τὸ ἐνύπνιον ἀποτετέλεσται ὃ ἔφα- 
μὲν ὑποπτεῦσαι" ὡς εὐθὺς ἀρχόμενοι τῆς πόλεως οἱ- 

κέξειν, κατὰ ϑεόν τινὰ εἰς ἀρχὴν καὶ τύπον τῆς δι- 

καιοσύγης κινδυνεύομεν ἐμβεβηκέναι. Παντάπασι 
μὲν οὖν, Τὸ δὲ ἣν ἄρα, ὦ 1λαύκων, δὲ ὃ καὶ ὥφε- 

λεῖ, εἰδωλόν τι τῆς δικαιοσύνης, τὸ, τὸν μὲν σκυτο- 
τομικὸν φύσει, ὀρϑῶς ἔχειν σκὺ υτοτομεῖν, καὶ ἄλλο 
μηδὲν πράττειν" τὸν δὲ τεχτονικὸν, τεχταίγεσϑαι" 
καὶ τἄλλα δὴ οὕτω. Φαίνεται, Τὸ δὲ γε͵ ἀληϑὲς, 
τοιοῦτον μὲν τι ἣν, ὡς ἔοικεν, ἢ δικαιδσύνη, ἀλλ οὐ 

περὶ τὴν ἔξω πρᾶξιν τῶν αὑτοῦ, ἀλλὰ περὶ τὴν ἐντὸς 
ὡς ἀληϑῶς, περὶ ἑαυτὸν καὶ τὰ ξαυτοῦ, μὴ ἐάσαντα 
τὰ ἀλλότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ, μηδὲ πολυ: 
πραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γένη" ἀλλὰ 
τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ ϑέμενον, καὶ ἄρξαντα αὐτὸν 
αὑτοῦ, καὶ κοσμήσαντα, καὶ φίλον γενόμενον ἑαυτῷ, 

Ὁ ὡς [ γ᾿ 3»; τ᾽ Ὁ -Ὁ ς 

καὶ πα σκαήμν, ος τοῖα οὐτα, ασπερ ὁθοὺς τρεὶς ἂρ- 
μονίας ἀτεχνῶς, νεάτης το καὶ ὑπάτης καὶ μέσης, καὶ 
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εἰ ἄλλα ἄττα μεταξὺ τυγχάνει ὄντα, πάντα ταῦτα 
ξυνδήσαντα, καὶ παντάπασιν ἕνα γενόμενον. ἐκ πολ- 
λῶν σώφρονα καὶ ἡ Ἰρμοσμένον, οὕτω δὴ πράττειν ἥ- 
δῃ, ἐάν τι πράττῃ, 1) περὶ χρημάτων κτῆσιν, ἢ περὶ 

σώματος θεραπείαν, ἢ καὶ περὲ πολιτικόν τι, ἢ περὶ 
τὸ δια ξυμβόλαια " ἐν πᾶσι τούτοις ἡγούμενον καὶ 
ὀνομάζοντα δικαίαν μὲν καὶ καλὴν πρᾶξιν, ἢ ἂν ταὺ- 
τὴν τὴν ἕξιν σώξζῃ τε καὶ συναπεργάζηται" σοφίαν 
δὲ, τὴν ἐπιστατοῦσαν ταύτῃ τῇ πράξει ἐπιστήμην" 

ἄδικον δὲ πρᾶξιν, ἢ ἂν ἀεὶ ταύτην λύῃ" ἀμαϑίαν δὲ, 
τὴν ταὑτῃ ἂν ἐπιστατοῦσαν δόξαν. Παντάπασιν, 
δ᾽ ὃς, ὦ “Σώκρατες, ἀληϑὴ λέγεις. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
τὸν μὲν δίκαιον καὶ ἄνδρα καὶ πόλιν, καὶ δικαιοσὺ- 
νην, ὃ τυγχάνει ἐν αὐτοῖς ὃν εἰ φαῖμεν εὑρηκέναι, 
οὐκ ἂν πάνυ τε οἶμαι δόξαιμεν ψεύδεσϑαι. Μὰ 41ἰα 
οὐ μέντοι, ἔφη. Φῶμεν ἀρα; Φῶμεν. Ἔστω δὴ, ἢν δ᾽ 
ἐγώ. μετιὰ γὰρ τοῦτο σκεπτέον οἶμαι ἀδικίαν. Ζηλο- 

γότι. Οὐκοῦν στάσιν τινὰ αὖ τριῶν ὄντων τούτων δεῖ 
αὐτὴν εἶναι, καὶ πολυπραγμοσύνην καὶ ἀλλοτριο- 
πραγμοσύνην, καὶ ἐπανάστασιν μέρους τινὸς τῷ ὅλῳ 
τῆς ψυχῆς, ἵν ἄρχῃ ἐν αὐτῇ, οὐ προσῆκον, ἀλλὰ τοι- 
οὗτου ὄντος φύσει οἵου πρέπειν αὐτῷ δουλεύειν τῷ 
τοῦ ἀρχιποῦ γένους ὄντι. τοιαῦτ᾽ ἄττα, οἶμαι, φήσο- 
μεν καὶ τὴν τούτων ταραχὴν καὶ πλάνην εἶναι" τὴν 
τε ἀδικίαν, καὶ ἀκολασίαν, καὶ δειλίαν, καὶ ἀμαϑίαν, 
καὶ συλλήβδην πᾶσαν κακίαν. Ταῦτα μὲν οὖν ταὑτῃ, 
ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τὸ ἄδικα πράττειν καὶ 
τὸ ἀδικεῖν, καὶ αὖ τὸ δίκαια ποιεῖν, ταῦτα πάντα 
τυγχάνει ὄντα κατάδηλα ἤδη σαφῶς, εἴπερ καὶ ἀδι- 
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κία τε καὶ δικαιοσύνη; Πῶς δή; Ὅτι, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τυγ- 
χάνει οὐδὲν διαφέροντα τῶν ὑγιεινῶν τε καὶ νοσω- 
δῶν, ὡς ἐκεῖνα ἐν σώματι, ταῦτα ἐν ψυχῇ. 11; ἕφη. 
Τιὶ μέν που ὑγιεινὰ, ὑγίειαν ἐμποιεῖν " τὰ δὲ νοσώ- 
δη, νόσον. ναί. Οὐκοῦν καὶ τὸ μὲν δίκαια πράττειν, 
δικαιοσύνην ἐμποιεῖ" τὸ δ᾽ ἄδικα, ἀδικίαν. ᾿Ινὰἀγκη. 
Ἔστι δὲ τὸ μὲν ὑγίειαν ποιεῖν, τὰ ἐν τῷ σώματι κα- 
τὰ φύσιν καϑιστάναι" κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσϑαι ὑπ 
ἀλλήλων " τὸ δὲ νόσον, παριὰ ζύσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρ- 
χεσϑαι ἀλλο ὑπ᾽ ἄλλου. Ἔστι γάρ. Οὐκοῦν αὖ, ἔφην, 
τὸ δικαιοσύνην ἐμποιεῖν, τὰ ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ φὺσιν 
καϑιστάναι, κρατεῖν τε καὶ κρατεῖσθαι ὑπ᾿ ἀλλήλων" 
τὸ δὲ ἀδικίαν, παρὰ φύσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι 
ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλου. Κομιδῇ, ἔφη. “ἀρετὴ μὲν ἄρα, ὡς ἕοι- 
κεν, ὑγίειά τὲ τις ἂν εἴη καὶ κάλλος καὶ εὐεξία ψυ- 
χῆς" κακία δὲ, γόσος τε χαὶ αἶσχος καὶ ἀσϑένεια. 
Ἔστιν οὕτως. “ρ' οὖν οὐ καὶ τὰ μὲν καλὰ ἐπιτηδεὺ- 
ματα εἰς ἀρετῆς κτῆσιν φέρει, τὰ δ᾽ αἰσχρὰ, εἰς κα- 

κίας; ᾿ἀνάγκη. Τὸ δὴ λοιπὸν ἤδη, ὡς ἔοικεν, ἡμὶν 
ἐστι σχέψασθαιν, πότερον αὖ λυσιτελεῖ δίκαιά τε 
πράττειν, καὶ καλὰ ἐπιτηδεύειν, καὶ εἶναι δίκαιον, 

ἐάν τε λανϑάνῃ, ἐάν τε μὴ, τοιοῦτος ὧν" ἢ ἀδικεῖν 
τε καὶ ἄδικον εἶναι, ἐάνπερ μὴ διδῷ δίκην, μηδὲ βελ- 
τίων γίγνηται, κολαξόμενος. ᾿1λλ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
γελοῖον ἕμοιγε φαίνεται τὸ σκέμμα γίγνεσθαι ἤδη, 
εἰ τοῦ μὲν σώματος τῆς φύσεως διαφϑειρομένης, δο- 
κεὶ οὐ βιωτὸν εἶναι, οὐδὲ μετὼ πάντων σιτίων τε καὶ 

ποτῶν, καὶ παντὸς πλούτου καὶ πάσης ἀρχῆς" τῆς δὲ 
αὐτοῦ τούτου ᾧ ζῶμεν φύσεως ταραττομένης καὶ δι- 

Ῥιλι. Τὶ Υ, ἱ ͵, 
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ἀφϑειρομένης, βιωτὸν ὁ ἄρα ἔσται" ἐάνπέρ τις ποιῇ ὃ ὃ 
ἂν βουληϑὴ, ἄλλο πλὴν τοῦτο ὅπόϑεν κακίας μὲν 

καὶ ἀδικίας ἀπαλλαγήσεται, δικαιοσύνην δὲ καὶ ἄρε- 
: τὴν κτήσεται" ἐπειδήπερ ἐφάνη 758 ὄντα ἑκάτερα οἷα 
ἡμεῖς διεληλύϑαμεν. Γελοῖον γὰρ, ἦν δ᾽ ἐγὼ. ἀλχ ὁ- 
μως ἐπεΐπερ ἐνταῦϑα ἐληλύϑαμεν ὅσον οἷόν τε σα- 

φέστατα κατιδεῖν ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐ χρὴ ἅπο- 
κάμνειν. Ἥκιστα, νὴ τὸν Ζία, ἔφη, πάντων ἀποκγη- 

᾿ -Σο΄ 4 “Ξ Φὰ ΑἯ εἰ ᾿ς 83, [“ ἣν 53; 

τέον. Ζ]εῦρο δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἵνα καὶ ἴδης ὁσα καὶ εἴδη 
.᾿ ε , ε ᾽ Ἅ - [9] : ΝΜ ᾿ 

ἔχει ἡ κακία, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἃ γε δὴ καὶ ἀξια ϑέας. 
ἯΣ ΣΥΝ ᾽ λέὰ Κ Ἀ - 5 δ᾽ ἀπ, Δ Ὁ Ἔἰ 

πομαι, ἔφη. μόγον λέγε. Καὶ μὴν, ν δ΄ ἐγὼ, ὥσπερ 
- 3 . ’ Ὁ 5 

ἀπὸ σκοπιᾶς μοι φαΐνεται, ἐπειδήπερ ἐνταῦϑα ἄγνα- 
βεβήκαμεν τοῦ λόγου, ἐγ μὲν εἶναι εἶδος τῆς ἀρετῆς, 
ἄπειρα δὲ τῆς κακίας. τέτταρα δ᾽ ἐν αὐτοῖς ἄττα ὧν 
καὶ ἄξιον ἐπιμνησθῆναι. Πῶς λέγεις; ἔφη. Ὅσοι, ἦν 
δ᾽ ἐγὼ, πολιτειῶν. τρόποι εἰσὶν εἴδη ἴχοντες, τοσοῦτον 
κινδυνεύουσι καὶ ψυχῆς τρόποι εἶναι. Πόσοι δή; 
Πέντε μὲν, Ἰν δ᾽ ἐγὼ, πολιτειῶν, πέντε δὲ, «ψυχῆς. 
«Ἱἐγε, ἕφη, τίγες. “1 γω, εἶπον, ὅτι εἷς μὲν οὗτος ὃν 

ἡμεῖς διεληλύϑαμεν, πολιτείας εἴη ἂν τρόπος" ἐπο- 
νομασϑείη δ᾽ ἂν καὶ διχῆ. ἐγγενομένου μὲν γὰρ ἀν, 
δοὸς ἑνὸς ἐν τοὺς ἄρχουσι διαφέροντος, βασιλεία ὁ ἂν 

χληϑείη" πλειόνων δὲ, ἀριστοκρατία, “Αληϑῆ, ἐφή. 
Τοῦτο μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἕν εἶδος λέγω. οὗτε γὰρ 
ἂν πλείους οὔτε εἰς ἐγγενόμενος κενήσειεν ἂν τῶν ἄ- 

ξίων λόγον νόμων τῆς πόλεως, τροφῇ τε καὶ παιδείῳ ἢ 
’ κι Γ 32 «- 3 3» ΠῚ χρησάμενος ἢν διήλθομεν. Οὐ γὰρ εἰκὸς, ἔφη: 
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ΠΥ ΥΤΨΩΜΝΜΟΟΣ 

ΠΟΑΙΤΈΕΙΩΝ 
Ὶ 

ΟΜ Κ ΦΙΟΣ 

Α]ΑΔΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΩΟΩΣ. 

“ΚΦ, ΓᾺΑΘΗΝ μὲν τοίνυν τὴν τοιαύτην πόλιν τε καὶ 
πολιτείαν καὶ ὀρϑὴν καλῶ, καὶ ἄνδρα τοιοῦτον" κα 
κας δὲ τὰς ἄλλας καὶ ἡμαρτημένας, εἴπερ αὕτη ὁ0- 

ϑὴ, περὶ τὸ πόλεων διοικήσεις καὶ περὶ ἐδιωτῶν ψυ- 
χῆς τρόπου κατασκευὴν, ἐν τέτταρσι πονηρίας εἶδε- 
σιν οὔσας. Ποίας δὴ ταύτας; ἔφη. Καὶ ἐγὼ μὲν 7α 
τὰς ἐφεξῆς ἐρῶν, ὡς μοι ἐφαίμογτο ἕχασται ἐξ ἀλλὴή- 
λων μεταβαΐνειν" ὁ δὲ Πολέμαρχος (σμικρὸν γὰρ ἀ- 
“ππωτέρω τοῦ “δειμάντου καϑῆστο) ἐκτείνας τὴ» χεῖ- 
θα, καὶ λαβόμενος τοῦ ἱματίου ἄγωϑεν αὐτοῦ πα- 
οιὰ τὸν ὦμον, ἐκεῖνόν τὲ προσηγάγετο, καὶ προτείνας 
ἑαυτὸν, ἔλεγεν ἃ ἄττα προσκεκυφώς" ὧν ἄλλο μὲν οὖ- 
δὲν κατηκούσαμεν, τόδε δὲ, ἀφήσομεν οὖν; ἕφη, ἢ 
τὸ δράσομεν; Ἥκιστά γε, ἔφη ἀλλ μωντος ,) μὲγα 

Ι, 5 
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Ἰδὴ λέγων. Καὶ τῳ 1 μάλιστα, ἕ ἔφην, ὑμεῖς οὐκ 
τ' 

ἀφίετε; Σὲ, ᾿ δ᾽ ὁς" δὲι ἐγὼ εἶπον, τὶ μάλιστα. 

᾿ἀπορῥαϑυμεῖν δ γ δος ὅλον οὐ ποῤῥαϑυμεῖν ἡμῖν δοκεῖς, ἔφη, καὶ εἶδος ὅλον οὐ 
τὸ ἐλάχιστον ἐκκλέπτειν τοῦ λόγου, ἵνα μὴ διέλϑης" 

4 ῃ ᾿ 3 4 ,ὕ 

καὶ λήσειν οἴει εἰπὼν αὐτὸ φαύλως, ὡς ἀρα περὲ γυ- 
-“»7 . -ῳ ! ι γαικῶν τε καὶ παίδων παντὶ δῆλον ὅτι κοινὰ τὼ φί- 

λων ἔσται. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ἃ ἔφην, ὦ ὦ ̓ Αδείμαντε; Ναὶ, 
ἢ δ᾽ ὅς: λλὰ τὸ ὀρϑὼς τοῦτο, ὥσπερ τάλλα, λόγου 

δεῖτο, τὶς ὃ τρὖπος τῆς κοινωνίας. πολλοὶ “7ὲρ ἂν 

γένοιντο. μὴ οὖν 7 παρῇς, ὅντινα σὺ λέγεις. ὡς ἡμεῖς 
πιάλαε περιμένομεν, οἰόμενοι σὲ ποὺ μνησϑήσεσϑαι 
πιιδοποίΐας τὲ πέρι, πῶς παιδοποιήσονται, καὶ γε- 

. - , Ω Γ [ΟῚ ᾿ 

γνομένους πῶς ϑρέψουσι" καὶ ὁλὴν ταύτην ἣν λέγεις 
΄ “ Ἀ ϑ ᾿ ᾿ 5 φ 

κοινωνίαν γυναικῶν τε καὶ παΐδων. μέγα γάρ τι οἱό- 
᾿ Ὡ. Λα » τ ΒῚ - 2 . 

μεϑα φέρειν, καὶ ὅλον, εἰς πολιτείαν, ὀρϑῶς ἢ μὴ 
«’ 2" -ὋΟ΄᾽ κ ) , Υ͂ ) .-“ 

ὀρϑῶς γιγνόμενον. νῦν οὖν, ἐπειδὴ ἄλλης ἐπιλαμ- 
ξ΄ Ψ Ἁ .--- « - ᾿ ῃ 

βάνῃ πολιτείας, πρὶν ταῦτα ἱκανῶς διελέσθαι, δέδο- 
ςἷςμ»" -Ο , Μ 4 ι 4 ᾿ 

κταὶ ἡμῖν τοῦτο, ὃ σὺ ἤκουσας, τὸ σὲ μὴ μεϑιέναι, 
} »-»ΣΖΞ.᾽΄ ΄ « ͵ ᾿ 

πρὶν ὃν ταῦτα πάντα, ὥσπερ τάλλα, διέλϑης. Καὶ 

ἐμὲ τοίνυν, ὃ 1)λαύκων ἔφη, κοινωνὸν τῆς ψήφου 
ταὗὑτης τίϑετε. “μέλει, ἔφη ὁ Θρασύμαχος, πᾶσι 
ταῦτα δεδογμένα ἡμῖν νόμιζε, ὦ Σώκρατες. Οἷον, 
ἕ ὃν ᾿ 5 ἢ 9 ᾽ ἣ 2’ "δὲ Ὁ 
ἡ» δ᾽ ἐγὼ, εἰργάσασϑε, ἐπιλαβόμενοἑ μου; οσον λὸ 

ῇ ῳ 2 “ -»ϑ Ἃ Ὁ 

γον πάλιν, ὠσπερ ἐξ ἀρχῆς, κινεῖτε περὶ τῆς πολι- 
" εἰ ς- Κἡ δι ἂν 2» 3 

τείας" ἣν ὡς ἤδη διεληλυϑὼς ἔγωγε ἔχαιρον" ἄγα- 
πῶν εἴ τις ἐάσει ταῦτα ἀποδεξάμενος ὡς τότε ἐθῥέ- 

“ἨΛΑΔΨΓΞϑβὦ - ω 32 , ε; 
ϑη. ἃ νὺν ὑμεῖς παρακαλοῦντες, οὐκ ἴστε οσον ἑσμὸν 
λόγων ἐπεγείρετε" ὃν ὁρῶν ἐγὼ, παρῆκα τότε, μὴ πα- 
ηάσχοι πολὺν ὄχλον. Τὶ δέ; ἢ δ᾽ ὃς ὃ Θρασύμαχος, 
Ὗ 
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χρυσοχοήσοντας οἴει τούσδε νῦν ἐνϑ δε ἀφῖχϑαι, ἀλλ᾽ 
οὐ λύγων “ἀκουσομένους; ναὶ, εἶπον, μετρίων γε. 

ΛΙέτριον δὲ γ᾽ ἔφη, ὦ “Σώχρατες, ὃ 1 λαύκων, τοιοὺ- 
των λόγων ἀκούειν, ὅλος ὃ βίος, γοῦν ἔχουσιν. ἀλλὰ 

τὸ μὲν ἡμέτερον ἔχ" σὺ δὲ περὶ ὧν ἐρωτῶμεν μηδα- 
μῶς ἀποχάμῃς ἢ σοι δοχεῖ διεξιὼν, τίς ἡ κοινωνία 
τοῖς φύλαξιν ἡμῶν παίδων τε πέρι καὶ γυναικῶν ἔ- 

σται" χαὶ τροφῆς γέων ἔτι ὄντων, τῆς ἐν τῷ μεταξὺ 
χοόγῳ γιγνομένης γενέσεώς τε καὶ ποιδείας, ἢ δὴ ἐπι- 

πονωτάτῃη δοκεὶ εἶναι. πειρῶ οὖν εἰπεῖν τίνα τρόπον 
δεῖ γίγνεσθαι αὐτὴν. Οὐ ῥέδιον, ὦ εἴδαίμον, ἡν δ᾽ 
ἐγώ), διελϑεῖν, πολλὰς γὼρ ἀπιστίας ἔχει ἔτι μᾶλλον 

τῶν ἐμπροσϑεν ὧν διήλθομεν. καὶ γὰρ ὡς δυνατὰ 
λέγεται, ἀπιστοῖτ᾽ ἄν" καὶ εἰ δτιμάλιστα γένθιτο, 

ὡς ἀριστ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, καὶ ταύτῃ «πιστήσεται. διὸ 
δὴ καὶ ὄκνος τὶς αὐτῶν ἅπτεσθαι, μὴ, εὐχὴ δοκῇ εἰ- 
γαι ὃ λόγος, ὦ φίλε ἑταῖρε. ΜΠηδὲν, ἡ δ᾽ ὃς, ὄκνει. 
οὔτε γὰρ ἀγνώμονες, οὔτε ἄπιστοι, οὔτε δύσνοι οἵ 
ἀκουσόμενοι. Καὶ ἐγὼ εἶπον, ὦ ἄριστε, ῦ που βου- 

λόμεγός Με παραϑαῤῥύνειν, λέγεις; Ἔγωγ, ἔφη. Πᾶν 

τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τοὐναντίον ποιεῖς. πιστεύοντος 

μὲν γὰρ ἐμοῦ ἐμοὶ εἰδέναι ἃ λέγω, καλῶς εἶχεν ἡ 

παραμυϑία. ἐν γὰρ φρονέμοις τε καὶ φίλοις, περὲ 

τῶν μεγίστων τε καὶ φίλων τἀληϑῆὴ εἰδότα λέγειν, 
ἀσφαλὲς καὶ ϑαῤῥαλέον" ἀπιστοῦντα δὲ καὶ ζητοῦν- 
τὰ ἅμα τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, ὃ δὴ ἐγὼ δρῶ, φο- 
βερόν τε καὶ σφαλερὸν, οὔτι γέλωτα ὄφλειν - (παιδι- 
κὸν γὰρ τοῦτό γεὴὺ ἀλλὰ μὴ σφαλεὶς τῆς ἀληϑείας, 
οὐ μόνον αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους ξυνεπιυπασιά- 
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μένος κείσομαι, περὶ ἃ ἥκιστα δεὶ σφάλλεσϑαι. προσ- 
χυνῶ δὲ δράστειαν, ὦ Τλαύκων, χάριν οὗ ἥλω 
λέγειν. ἐλπίζω γὰρ οὖν ἔλαττον ἁμάρτημα, ἀκουσί- 
ὡς τινὸς φονέα γενέσθαι, ἢ ἀπατεῶνα καλῶν τε καὶ 
ἀγαϑῶν καὶ δικαίων καὶ νομίμων. περὶ τοῦτο οὖν 
τὸ πνδὺν εὐμὰ κινδυνεύειν ἐν ἐχϑροῖς κρεῖττον ἢ ᾳἰί- 
λοις. ὥστε ὁ εὖ μὲ πᾶραμ υϑῇ. Καὶ δ 1 ΠΣ γελά- 

σας, 4λ)᾽, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ξάν τι πεσϑὼμεν πλημ- 

μελὲς ὑ ὑπὸ τοὺ λόγου, ἀφίεμέν σε ὥσπερ φόνου κα- 
ϑαρὸν εἶναι, καὶ μὴ ἀπατεῶνα ἡμῶν. ἀλλὰ ϑαῤῥὴ- 
σας λέγε. ᾿λλιὰ μέντοι, εἶπον, καϑαρός γε καὶ ἐκεῖ 
ὃ ἀφεϑεὶς, ὡς ὁ γόμος λέγει. εἰκὸς δὲ 75, εἴπερ ἐκεῖ, 

χάνϑάδε. “ὲ ἐγὲ τοίνυν, ἔφη, τούτου γ᾽ ἕνεχα. ““έγειν 
δὴ, ἔφην ἐγὼ, χρὴ ἀνάπαλιν αὖ ν ῦν, ἃ ποτε ἴσως 

ἔδει ἐφεξῆς λέγειν. τάχα δὲ οὕτως ἂν ὀρϑῶς ἔχοι, με- 
τὸ τὸ ἀνδρεῖον δρᾶμυ παντελῶς διαπερανϑὲν, τὸ 7υ- 
γαικεῖον αὖ περαίνειν " ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ σὺ οὕτω 

προκαλῇ. ἀνθρώποις γὰρ φῦσι, καὶ παιδευϑεῖσιν, 

ὡς ἡμεῖς διήλθομεν, κατ᾿ ἐμὴν δόξαν οὐκ ἔσται ἀλλὴ 
ὀρϑὴ παίδων τε καὶ γυναικῶν κτῆσίς τε καὶ χρεία, 
ἢ κατ᾽ ἐκείνην τὴν δρμὴν ἰοῦσιν ἥνπερ τὸ πρῶτον 
ὡρμήσαμεν. ἐπεχειρήσαμεν δὲ που ὡς ἀγέλης φὐλα- 
κας τοὺς ἄνδρας καϑιστάναι τῷ τυ} ; ναΐ, Ἄκο- 

λουϑῶμεν τοίνυν, καὶ ἘΣ γέγεσιν καὶ τροφὴν παρα- 

πλησίαν ἀποδιδόντες" καὶ σκοπῶμεν εἰ ἡμῖν πρέπει, 
ἢ οὔ. πῶς; ἔφη. Ὧδε. τὰς θηλείας τῶν φυλάκων 

κυγῶν πότερα ξυμφυλάττειν οἰόμεθα δεῖν ἅπερ ἂν οἵ 
ἀῤόενες φυλάττωσιν, καὶ ξυνϑηρεῦειν, καὶ τἄλλα κοι 

"ἢ πράττειν; ἢ τὰς μὲν οἰκουρεῖν ἔνδον, ὡς ἀδυνάώ- 



ἐμά 55... ΠΕ ἘΕΡΥΒΙΙΟΘΑ 118,0. 1607 

τους διὰ τὸν τῶν σκυλάκων» τόκον τὲ καὶ τροφὴν" 

τοὺς δὲ πονεῖν τὲ καὶ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἔχειν περὶ 

τὰ ποίμνια; Κοινῆ, ἔφη, πάντα" πλὴν ὡς ἄσϑενε- 

στέραις χρωμεϑαὰ" τοῖς δὲ, ὡς ἰοχυροτέροις. Οἱόντ᾽ 

οὗν, ἔφην ἐγὼ, ἐπὶ τὰ αὐτὰ χρῆσϑαι τινὲ ζώῳ, ἂν μὴ 

τὴν αὐτὴν τροφὴν τε καὶ παιδείαν ἀποδιδῷς; Οὐχ 
οἷόντε. Εἰ ἀρα ταῖς γυναιξὶν ἐπὶ ταὐτὰ χρησόμεθα 
καὶ τοῖς ἀνδράσι, ταὐτὰ καὶ διδακτέον αὐτάς; ἵναί, 

ΜΙουσικὴ μὲν ἐκείνοις τε καὶ γυμναστικὴ ἐδόϑη; 

Ἱναΐ, Καὶ ταῖς γυναιξὶν ἄρα τούτω τὼ τέχνα καὶ τιὰ 
περὶ τὸν πόλεμον͵ ἀποδοτέον; καὶ χρηστέον κατιὶὼ 
ταὐτά; Εἰκὸς ἐξ ὧν λέγεις, ἐ ἔφη. Ἴσως δὴ, εἶπον, πα- 

ρὰ τὸ ἔϑος, γελοῖα ἂν φαίνοιτο πολλὰ περὶ τὰ νῦν 
λεγόμενα, εἰ πράξεται ἢ λέγεται. Καὶ μάλα, ἔφη. τ, 
ἡΨ δ᾽ ἐγὼ, γελοιότατον αὐτῶν δρῶς; 1) δηλαδὴ ὅτι 
γυμνὰς τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς παλαίστραις γυμναζο- 

μένας μετὰ τῶν ἀνδρῶν, οὐ μόνον τὰς νέας, ἀλλὰ 
ἠδη καὶ τὰς πρεσβυτέρας; ἀσπερ τοὺς γέροντας ἐν 
τοῖς γυμνασίοις, ὅταν δυσσοὶ καὶ μὴ ἡδεῖς τὴν ὄψιν, 
ὅμως φιλογυμναστῶσι; Νὴ τὸν Ζ“ία, ἔφη. Τελοῖον 
γὰρ ἂν, ὡς γε ἐν τῷ παρεστῶτι, φανείη. Οὐκοῦν, ἦν 

δ΄ ἐγὼ, ἐπείπερ ὡρμήσαμεν λέγειν, οὐ “φοβητέον τὰ 
τῶν χαριέντων σκώμματα, ὕσα καὶ οἷα ἂν εἴποιεν 
εἰς τὴν τοιαύτην μεταβολὴν γενομένην καὶ περὶ τὸ 
γυμνάσια, καὶ περὶ μουσικὴν, καὶ οὐκ ἐλάχιστα περὶ 
τὴν τῶν ὅπλων σχέσιν, καὶ ὕτπων ὀχήσεις. ᾿Ορϑῶς, 
ἔφη; λέγεις. ἀλλ᾽ ἐπείπερ λέγειν ἠρξάμεϑα, πορευτέ- 
ον πρὸς τὸ τραχὺ τοῦ νόμου, δεηϑεῖσί τε τούτω», 
μὴ τὰ αὑτῶν πράττειν, ἀλλὰ σπουδάζειν, καὶ ὕπο" 
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μνήσασιν ὅτι οὗ πολὺς χρόνος ἐξ οὗ τοῖς “Πλλησιν 
ἐδόκει αἰσχρὰ εἶναι καὶ γελοῖα ἅπερ νῦν τοῖς πολ 
λοῖς τῶν βαρβάρων, γυμνοὺς ἄνδρας δρᾶσϑαι" καὶ 
ὅτε ἤρχοντο τῶν γυμνασίων πρῶτον μὲν Κρῆτες, ἔ- 
πειτα “ακεδαιμόνιοι, ἐξὴν τοῖς τότε ἀστεῖοις, ταῦτα 

πάντα κωμῳδεῖν. 3) οὐκ οἴει; Ἔγωγε. ᾿4λλ ἐπειδὴ, οἷ- 

μαι, χρωμένοις ἄμεινον τὸ ἀποδύεσϑαι τοῦ συγκα- 
λύπτειν πάντοι τὰ τοιαῦτα, ἐφάνη, καὶ τὸ ἐν τοῖς ὁ-- 
φϑαλμοῖς δὴ γελοῖον ἐξεῤῥύη ὑπὸ τοῦ ἐν τοῖς λόγοις 
μηγυϑέντος ἀρίστου, καὶ τοῦτο ἐνεδείξατο ὅτι μά- 
ταῖος ὃς γελοῖον ἀλλό τι ἡγεῖται ἢ τὸ κακόν" καὶ ὃ 
γελωτοποιεῖν ἐπιχειρῶν, πρὸς ἄλλην τινὰ ὄψιν ἅπο- 
βλέπων ὡς γελοίου, 3) τὴν τοῦ ἀφρονός τε καὶ κακοῦ" 
ἢ σπουδάζειν, πρὸς ἄλλον τινὰ σκοπὸν στησάμενος ἢ 

τὸν τοῦ ἀγαϑοῦ. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Ὧ1ρ᾽ οὖν 
οὐ πρῶτον μὲν τοῦτο περὶ αὐτὸν ΟΣ ΡΜΩΝ εἰ 
δυνατὼ, ἢ οἵ" καὶ δοτέον ἀμφισβήτησιν, εἴτέ τις φι- 
λοπαέγμων εἴτε σπουδαστικὸς ἐθέλει ἀμφισβητῆσαι 
πότερον δυνατὴ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἢ ϑήλεια τῇ τοῦ 
ἄῤῥενος γένους κοινωνῆσαι εἰς ἅπαντα τὰ ἕῤργα, ἢ 
οὐδ᾽ εἰς ἕν" ἢ εἰς τὰ μὲν οἵατε, εἰς δὲ τὰ, οὔ. καὶ τοῦ- 
το δὴ τὸ περὶ τὸν πόλ ἔμον ποτέρων ἐστίν; ἄρ᾽ οὐχοὕ- 
τως ἂν κάλλιστά τις ἀρχόμενος, ὡς τὸ εἰκὸς, καὶ χαλ- 

λιστα τελευτήσειξ; . Πολὺ 7ὲ, ἔφη. Δούλει οὖν, ἣν δ᾽ 

ἐγὼ, ἡμεῖς πρὸς ἡμᾶς οὐτοὺς ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἄμφισ- 

βητήσωμεν, ἵνα μὴ ἔρημα τιὶ τοῦ ἑτέρου λόγου πο- 
λιορκῆ ται; Οὐδὲν, ὃ ἕφη, κωλύει. ἐγομεὼ δὴ ὑπὲρ 
αὐτῶν ὅτι, Ὦ, Σὠκρατές τε καὶ Τλαύκων, οὐδὲν δεὶ 
ὑμῖν ἄλλους ἀμφισβητεῖν: αὐτοὶ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῆς 
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κατοικίσεως, ἣν φκίζετο πόλιν, ὧμολο; γεῖτε δεῖν κατιὶ 
φύσιν ἕκαστον ἕγα ἕν τὸ αὑτοῦ πράττειν. Ώμολο) γ᾽ 

᾿σύμεν, οἵμαι. πῶς γὰρ οὖ; Ἔστιν οὖν ὅπως οὐ πάμ- 

πολυ διμρέμν γυνὴ ἀνδρὸς τὴν φύσιν; Πῶς δ᾽ οὐ 
διαφέρει; Οὐκοῦν ἄλλο καὶ ἔργον ἑκατέρῳ προσήκει 
προστάττειν τὸ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν; Τί μὴν; Πῶς 
οὖν οὐχ ἁμαρτάνετε νῦν, καὶ τἀναντία ὑμῖν αὐτοῖς 
ἀὐλίὰ, φάσκοντες αὖ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας 

δεῖν τὰ αὐτὰ πράττειν, πλεῖστον κεχωρισμένην φύσιν 
ἔχοντας ;" ἕξεις, ὦ θαυμάσιε, πρὸς ταῦτ᾽ ἀπολογεῖ- 
σϑαι; Ὥς μὲν ἐξαίφνης, ἔφη, οὐ πάνυ ῥάζδιον᾽ ἀλλὰ 
σοῦ δεήσομαι τὲ καὶ δέομαι, καὶ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν λό- 
γον, ὅστις ποτ᾿ ἐστὶν, ἑρμηνεῦσαι. Ταῦτ ἐστὲν, ἢν δ᾽ 
ἐγὼ, ὦ Τλαύκων, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ἃ ἐγὼ 
πάλαι προορῶν ἐφοβούμην τε καὶ ὠκγουν ἅπτεσϑαι 

τοῦ γόμου τοῦ περὶ τὴν τῶν γυναικῶν κοὶὶ παΐδων 
ΜΈΣΟΝ καὶ τροφήν. Οὐ μὰ τὸν Ζέα, ἔφη. οὐ γὰρ εὑ- 

κόλῳ ἔοικεν. Οὐ γὰρ, εἶπον. ἀλλὰ δὴ ὧδ᾽ ἔχει" ἄντὲ 
τις εἰς κολυμβήϑραν μικρὰν ἐμπέσῃ, ἄντε εἷς τὸ μέ- 

γιστον πέλαγος μέσον, ὅμως γε νεῖ οὐδὲν 7 ἧττον. Ππά- 
γυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ ἡμῖν γευστέον, καὶὲ πειρα- 

τέον σώξεσϑαι ἐκ τοῦ λόγου, ἤτοι δελφῖνά τιν ον 
ζοντὰας ἢ ἡμᾶς ἀπολαβεῖν ἂν, ἢ τινα ἄλλην ἄπορον σω- 
τηρίαν. Ἔοικεν, ἔφη. Φέρε δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐάν πη εὑ- 

θῶμεν τὴν ἔξοδον. ὡμολογοῦμεν γὰρ δὴ ἄλλην φύσιν 
ἄλλο δεῖν ἐπιτηδεύειν, γυναικὸς δὲ καὶ ἀνδρὸς ἄλλην 
εἶναι" τὰς δὲ ἄλλας φύσεις τὼ αὐτὰ φαμὲν γὺν δεῖν 
ἐπιτηδεῦσαι. ταῦτα ἡμῶν κατηχορεῖτε. Κομιδὴ τς Ἴ] 

γενναία, ἦν δ᾽ ἐχὼ, ὦ Γλαύκων, ἡ δύναμις τῆς ἀν- 
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τιλογικῆς τέχνης. Τί δή; Ὅτι, εἶπον, δοκοῦοί μοι εἰς 

αὐτὴν καὶ ἄκοντες πολλοὶ ἐ ἐμασΕ Έ ΠῚ παὶ οἴεσθαι οὐκ 
ἐρίζειν, ἀλλὰ διαλέγεσθαι, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι κατ᾽ 
ΕΝ διαιρούμενοι τὸ λεγόμενον ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ 

3 ΓΝ ΤΗΝ ΝΡ ῳ Υ Α 2 
κατ αὐτὸ τὸ ὁγομα διώκειν τοῦ λεγϑέντος τὴν ἐναγ- 

Υ͂ 3» ς 3: ἱ τ 9 ῃ ᾿- 

τέωσιν, ἔριδι οὐ διαλέκτῳ πρὸς ἀλλήλους χρώμενοι. 
3᾽ κι ᾿ ᾿ 3» ΝΥ ν Ὁ ᾽  ΕῚ 

Πστι γὰρ δὴ, ἐφ». πεὸν πολλοὺς τοῦτο τὸ παϑος" 

ἀλλὰ μῶν καὶ πρὸς ἡμῶς τοῦτο τείνει ἐν τῷ παρόντι; 

Παντά πασι μὲν οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ. κινδυνεύομεν ΠΩ 

ἄκοντες ἀντιλογίας ἅπτεσθαι. Πῶς; Τὸ μὴ τ 
ὦ ᾿ ς 9 οὧ 353.ϑ ὦ Ὁ 

αὐτὴν φύσιν ὅτι οὐ τῶν αὐτῶν δεῖ τον βάν 
τυγχάνειν, πάνυ ἀνδρείως τὲ καὶ ἐριστικῶς κατὰ τὸ 
εΥΙ Π ) γ να ὃς) ςε οω Υ͂ 

ὄγομα διώκομεν" ἐπεσπεψόμεϑα δὲ οὐδ᾽ ὁπηοῦν τί 
ἾΝ, - ς ᾿ -ὋΟὄ - 

εἶδος τὸ τῆς ἑτέρας τε καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως, καὶ 

πρὸς τὶ τεῖνον, ὡριζόμεϑα τότε, ὅτε τὰ ἐπιτηδεὺμα- 
: Χ1} { 52) Ί -Ὁ δὲ 25.» ν ι Ξ: ἢ ὁ. 59 δέδ 

τὰ ἄλλη φύσει ἀλλα, τῃ ὁὲ αὑτῇ τὰ αὐτὰ ἀπεοιδο- 
3 2 ι ΕΊ ", 2 ᾽ Ω 

μεν, Οὐ γὰρ οὐν, ξφη, ἐπεσκεψάμεθα. Τοιγάρτοι, 
Ὁ7 , δι ὰν 3 - πο Ὁ 3 
εἶπον, ἔξεστιν ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ἀνερωτῷν ἡμᾶς αὖ- 

Ὁ Ὁ ᾿ -Ὁ ωῳω 

τοὺς εἰ ἡ αὐτὴ φύσις φαλακρῶν καὶ κομητῶν, καὶ 
2 « -Ὁ 

οὐχ ἡ ἐναντία. καὶ ἐπειδὰν ὁμολογῶμεν ἐναντίαν 
δ ΝῚ δ Γ 

εἶναι, ἐὰν φαλακροὶ σκυτοτομῶσι, μὴ ἐᾷν κομήτας" 
ὃ ΕῚ “Ὁ , -- ' ΒῚ 

ἐὰν δ᾽ αὖ κομῆται, μὴ τοὺς ἑτέρους. Τελοῖον μέν τ 
2ιὶ 5, 2 τ 32 7) Π Ὁ ) κι ὖ Ρ1Ὶ 

ἂν εἴη, ἔφη. “ρα κατ ἀλλό τι, εἶπον ἐγα), γελοῖον, ἢ 
« 2 ᾿ 3 ᾿ ᾿ 

τι τότε οὐ πάντως τὴν αὐτὴν καὶ τὴν ἑτέραν φύσιν 
Γ » ἈΝΕ. “Ὁ Ξ -Ὁ ᾿ 

ἐτιϑέμεϑα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο τὸ εἰδος τῆς ἀλλοιώσεώς τὲ 
Γ 5 

καὶ ὁμοιώσεως μόγον ἐφυλάττομεν, τὸ πρὸς αὐτὰ 
τεῖνον τιὶ ἐπιτηδεύματα; οἷον, ἰατρικὸν μὲν καὶ ἰα- 
τρικὴν τὴν ψυχὴν ἔχοντα, τὴν αὐτὴν φύσιν ἔχειν 
Σ Γ }1κ 32 2) 2) 9 ᾿ τ Ἃ ᾿ 

ἐλέγομεν. ἢ οὐκ οἴει; Ἔγωγε. ᾿Ιατρικὸν δὲ καὶ τε" 
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κτονικὸν, ἄλλην. Πάντως που. Οὐκοῦν ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ τῶν γυναικῶν» γένος, ἐὰν 

μὲν πρὸς τέχνην τινὰ ἢ ἄλλο ἐπιτήδευμα διαφέρον 
φαίνηται, τοῦτο δὴ φήσομεν ἑκατέρῳ δεῖν ἀποδιδό- 
ναι" ἐὰν δὲ αὐτῷ τούτῳ φαΐνηται διαφέρειν, τῷ τὸ 
μὲν ϑῆλυ τίκτειν, τὸ δὲ ἄῤδεν ὀχεύειν, οὐδὲν τι πω 

ἶ "» 5 -»»Ὕ ε ᾿ ας Ὁ ,, 

φήσομεν μᾶλλον ἀποδεδεῖχθαι ὡς πρὸς ὁ ἡμεῖς λὲ- 

γομεν διαφέρειν γυνὴ ἀνδούς" ἀλλ᾽ ἔτι οἰησόμεθα 
δεῖν τὼ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τοὺς τε φύλακας ἡμῖν καὶ 
τὰς γυναῖκας αὐτῶν. Καὶ ὀρϑῶς, ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ 

τοῦτο κελεύομεν τὸν τὰ ἐναντέα λέγοντα, τοῦτο αὖ- 
τὸ διδάσκειν ἡμᾶς, πρὸς τίνα τέχνην ἢ τί ἐπιτήδευ- 
μὰ τῶν περὶ πόλεως κατασκευὴν, οὐχ ἡ αὐτὴ ἀλλὰ 
ἑτέρα φύσις γυναικός τε καὶ ἀνδρός ;» Δέκαιον γοῦν. 

Τάχα τοίνυν ἂν, ὅπερ σὺ ὀλίγον πρότερον ἔλεγες, εἴς- 
ποι ἂν καὶ ἄλλος, ὅτι ἐν μὲν τῷ παραχρῆμα ἱκανῶς 
εἰπεῖν, οὐ ῥάδιον " ἐπισχειψαμένῳ δὲ, οὐδὲν χαλεπόν. 
Εἴποι γὰρ ἄν. Βούλει οὖν δεώμεϑα τοῦ τὰ τοιαῦτα 
ἀντιλέγοντος, ἀκολουϑῆσαι ἡ ἡμῖν, ἐάν πὼς ἡμεῖς ἐκεί- 

γῳ ἐνδειξώμεθα ὅτι οὐδὲν ἐστιν ἐπιτήδευμα ἴδιον 

᾿ γυναικὶ, πρὸς διοίκησιν πόλεως; Πάνυ γ: 1ι δὴ 
(φήσομεν ; πρὸς αὐτὸν) ἀποκρίνου, ἄρα οὕτως ἔλε- 
γξς, τὸν μὲν, εὐφνῆ πρός τι εἶναι, τὸν δὲ, ἀφυῆ, ἐν 
ᾧ ὁ μὲν ῥαδίως τί μανϑάνοι, ὃ δὲ, χαλεπῶς; καὶ ὁ 

μὲν, ἀπὸ βραχείας μαϑήσεως ἐπιπολὺ εὑρετικπὸς εἴη 

οὗ ἔμαϑεν, ὃ δὲ, πολλῆς μαϑήσεως τυχὼν καὶ μελέ- 

της, μηδ ̓ ἃ ἕμαϑε σώζοιτο; . καὶ τῷ μὲν τὰ τοῦ σώ- 
ματος ἱκαγῶς ὑπηρετοῖ κἡ διανοέᾳ, τῷ δὲ ἐναντιοῖ- 
το; ἀρ᾽ ἄλλα ἄττα ἐστὶν ἢ ταῦτα; οἷς τὸν εὐφυὴ 

Ἷ 
! 

᾿ 
] 



172 ΡΙΑΊΟΝ [9 ἅ.6.».4δ0.Ἁἅ 

τ Π) ἂς" . ε τε 9 ΕΣ 
πρὸς ἕκαστα καὶ τὸν μὴ, ὡρίζου; Οὐδεὶς, ἡ δ᾽ ὃς, 

- τ 
ἄλλα φήσει. Οἰσϑά τι οὖν ὑπὸ ἀνθρώπων μελετώ- 

τ΄ 5 Υ -Ὁ -οο Ων -Ὁ 7 

μενον, ἐν ᾧ οὐ πάντα ταῦτα τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος 
, Ὰ “ - Ἂ 

διαφερόντως ἔχει 2) τὸ τῶν γυναικῶν; ἢ μαχρολο- 
γῶμεν, τήν τε ὑφαντικὴν λέγοντες, καὶ τὴν τῶν πο-᾿ 
πάνων τε καὶ ἑψημάτων ϑεραπείαν; ἕν οἷς δὴ τι. 
δοκεῖ τὸ γυναικ κεῖον γένος εἶναι, οὗ καὶ καταγελα- 
στότατόν ἐστι πάντων ἡττώμεγον; Ἅληϑῆ, ἔφη, λέ- 

ε! Ὁ ο Ἑ , 5 -ὉὋ 

γεις, ὁτι πολὺ κρατεῖται ἐν ἐπασι», ὡς ἕπος εἰπεῖν, 
τὸ γένος τοῦ γένους. γυναῖκες μέντοι πολλαὶ πολ- 

Ὁ ο ’ . 

λῶν ἀνδρῶν βελτίους εἰς πολλά" τὸ δὲ ὁλὸν ἔχει ὡς 
᾿ ’ 3. 2) 2 εἶ 53 ᾿ 9 2 Τ 

σὺ λέγεις. Οὐδὲν ἀρα ἐἔστῖν, ὦ φίλε, ἐπιτήδευμα 
.-ἷ ᾿ 3.2 

τῶν πόλιν διοικούντων, γυναικὸς, διότι γυνὴ, οὐδ 
ΝῚ ᾿ Γ 5 Υ̓͂ ΌΨΦ τ ς ’ ᾿ ς Ι 

ἀνδρὸς, διότι ἀνὴρ" ἀλλ᾽ ὁμοίως διεσπαρμέναι αὲ΄ 
Υ͂ - - .“ τ ] 

φύσεις ἐν ἀμφοῖν τοῖν ζώοιν" καὶ πάντων μὲν μετέ- ὦ 
ζει γυνὴ ἐπιτηδευμάτων κατὰ φύσιν, πάντων δὲ 

ἀνὴρ" ἐπὶ πῶσι δὲ ἀσϑενέστερον γυνὴ ἀνδρός. Πά- 
γυ γε. Ἦ οὖν ἀνδράσι πάντα προστάξομεν, γυναι- 
κὶ δὲ οὐδέν; Πῶς; -:1λλ᾽ ἔστι γὰρ, οἶμαι, ὡς φήσο- 

, 2 

μὲν, καὶ γυνὴ ἰατρικὴ, ἡ δ᾽ οὔ" καὶ μουσικὴ, ἡ ὃ 
2] ’ Π ἢ ᾿ 4 ς δ᾽ 2] 
ἄμουσος φύσει. Τι μὴν; αι γυμναστικὴ, ἢ ὁ ἀρὰ 

μ᾽ 5φι Ἷ « κἼνη ιν") Π Ἃ 3 

οὐ" οὐδὲ πολεμικὴ. ἡ δὲ ἀπόλεμος καὶ οὐ φιλογυ- 
Π ς γ 57 , “ 27 ᾽ . 

μναστική; ἡ δ᾽ ἄρα οὐ. Οἰμαν ἔγωγε. Τί δὲ, φιλό- ᾿ 
« ΡΙ 

σοφύς τε, καὶ μισόσοφος; καὶ ϑυμοειδὴς, ἡ δ᾽ αϑυ-. 
ΣΥΝΚΕΣ Ἂ γὰὉ ΕΥ͂ Ϊ 

μος; Εστι καὶ ταῦτα. ᾿Πστιν ἀρὰ καὶ φυλακικὴ )υ- 
τ ς Ψ ΒΥ 

γὴ, ἡ δ᾽ οὔ; Ἢ οὐ τοιαύτην καὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν 

φυλακικῶν φύσιν ἐξελεξάμ θα) » Τοιαὺ τη» μὲν οὐνγ. 

ἣν γυναικὸς ἄρα καὶ ἀνδρὸς ἡ αὐτὴ φύσις εἰς φυ-᾿ 
ι [αἱ 49 

λακὴν πόλεως, πλὴν ὁσικ ἀσϑεγνεστέροι ἢ ἱσχυροτέρα 
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ἐστί. Φαίνεται. Καὶ γυναῖκες ἄρα αἵ τοιαῦται τοῖς 
τοιούτοις ἀνδράσιν ἐκλεκτέαιν συνοικεῖν τε καὶ συμ- 
φυλάττειν, ἐπείπερ εἰσὶν ἱκαναὶ καὶ ξυγγενεῖς αὖ- 
τοῖς τὴν φύσιν. Πάνυ γε. Τὰ δ᾽ ἐπιτηδεύματα οὗ 

τὼ αὐτὰ ἀποδοτέα ταῖς αὐταῖς φύσεσι; Τὰ αὐτά. 
Ἡκομὲν ἄρα εἰς τιὴ πρότερα πε ριφερόμενοι, καὶ ὅμυ- 

λογοῦμεν. μὴ παρὰ φύσιν εἶναι ταῖς τῶν φυλάκων 

γυναιξὶ μουσικὴν τε καὶ γυμναστικὴν ἀποδιδόναι. 
Παντάπασι μὲν οὖν. Οὐκ ἄρα ἀδύνατά γε οὐδὲ εὖ- 
χαὶς ὅμοια ἐνομοϑετοῦμεν, ἐπείπερ κατὰ φύσιν ἐτί- 
ϑεμεν τὸν νόμον" ἀλλὰ τὰ νῦν παρὰ ταῦτα γιγνό- 
μενα, παρὰ φύσιν μᾶλλον ὡς ἔοικε 7ίγνεται. Ἔοι- 
κεν. Οὐκοῦν ἥ ἐπίσκεψις 1 ἡμῖν ἢν, εἰ δυνατά γε καὶ 
βέλτιστα λέγοιμεν; Ἣν γάρ. Καὶ ὅτι μὲν δὴ δυνατὼ, 
διωμολόγηται; Ιγαΐ. Ὅτι δὲ δὴ βέλτιστα, τὸ μετὰ 

τοῦτο δεῖ διομολογηθῆναι; “λον. Οὐκοῦν, πρός 
γε τὸ φυλακικὴν γυναῖκα γενέσθαι, οὐκ ἄλλη μὲν 
ἡμῖν ἄνδρας ποιήσει παιδεία, ἄλλη δὲ γυναῖκας, ἀλ- 
λως τε καὶ τὴν αὐτὴν φύσιν παραλαβοῦσα; Οὐκ ἄλ- 
λη. Πῶς οὖν ἔχεις δόξης τοῦ τοιοῦδε πέρι; Τίνος 

δή; Τοῦ ὑπολαμβάνειν παρὰ σεαυτῷ, τὸν μὲν, ἀπ 
μείνω ἄνδρα, τὸν δὲ » χείρω. ἢ πάντας ὁμοίους ἡγῇ; 

Οὐδαμῶς. Ἔν οὖν τῇ πόλει ἣν ῳκίζομεν, πότερον 
οἴεν ἡμῖν ἀμείνους ἄνδραν ἐξειργάσϑαι τοὺς φὐλα- 
κας, τυχόντας ἧς διήλθομεν παιδείας, ἢ τοὺς σκυτο- 

τόμους τῇ σκυτικῇ παιδευϑέντας ; Τέελοῖον, ἕφη, 
ἐρωτᾷς. Μανϑάνω, ἐ ἔφην». τέ δέ; τῶν ἄλλων πολιτῶν 
οὐχ οὗτοι ἄριστοι; Πολὺ 78: Τί δέ; αἵ 7 ρηῦϑὸρ 
τῶν γυγαικῶν οὐχ αὗται ἔσονται βέλτισται; Καὶ 
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τοῦτο; ἔφη, πολύ. Ἔστι δὲ τι πόλει ἄμεινον ἢ γυ- 
γναϊκάς τὲ καὶ ἄνδρας ὡς ἀρίστους ἐγγίνεσθαι; Οὐκ 
ἔστι. Τοῦτο δὴ μουσικὴ τὲ καὶ γυμναστικὴ παραγι- 
γνόμεναι, ὥς ἡμεῖς διήλθομεν, ἀπεργάσονται; Πῶς 
δ᾽ οὔ; Οὐ μόνον ἄρα δυνατὸν ἀλλὰ καὶ ἄριστον. 
σιόλει γόμιμον ἐτέϑεμεν. Οὕτως. ᾿ποδυτέον δὴ ταῖς ἢ 
τῶν φυλάκων γυναιξὶν, ἐπείπερ ἀρετὴν ἀγτὲὶ ἱματί-᾿ 
ὧν ἀμφιέσονται" καὶ κοινωγητέον πολέμου τὲ καὶ 
τῆς ἄλλης φυλακῆς τῆς περὶ τὴν πόλιν: καὶ οὖκ ἃἀλ- 
λα πρακτέον. τούτων δ᾽ αὐτῶν τὰ ἐλαφρότερα ταῖς. 
γυναιξὶν ἢ τοῖς ἀνδράσι δοτέον, διὰ τὴν τοῦ γένους 

ἀσϑένειαν. ὃ δὲ γελῶν ἀνὴρ ἐπὶ γυμναῖς γυναιξὶ, 
ποῦ βελτίστου ἕγεχα γυμναζομέναις, ἀτελὴ τοῦ 7:- 
λοίου σοφίας δρέπων καρπὸν, οὐδὲν οἶδεν, ὡς ἔοι- 
κεν, ἐφ ᾧ 7ελᾷ, οὐδ᾽ ὕ, τι πράττει. κάλλιστα γὰρ δὴ 
τοῦτο καὶ λέγεται καὶ λελέξεται, ὅτι τὸ μὲν ὠφέλι- 
μον, καλόν" τὸ δὲ βλαβερὸν, αἰσχρόν. Παντάπασν 
μὲν οὖν. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν ὥσπερ κῦμα φῶμεν 
διαφεύγειν, τοῦ γυναικείου περὶ νόμου λέγοντες, ὧσ- 

τε μὴ παντάπασι κατακλυσθῆναι, τιϑέντας ὡς δεῖ 
κοινῇ πάντα ἐπιτηδεύειν τοὺς τὸ φύλακας ἡμῖν καὶ 
τιὺς φυλακίδας" ἀλλὰ πη τὸν λόγον αὐτὸν αὑτῷ ὦ- 
μολογῆσϑαι, ὡς δυνατά τε καὶ ὠφέλιμα λέγει. Καὺ 
μάλα, ἔφη, οὗ σμικρὸν κῦμα διαφεύγεις. Φήσεις 78 
ῃν δ᾽ ἐγὼ, οὐ μέγα αὐτὸ εἶναι, ὅταν τὸ μετὰ τοῦτο 
ἰδης. «“ἐγε δὴ, ὡς ἴδω, ἕφη. Τούτῳ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὃ ἕπο.-- 
ται νόμος καὶ τοῖς ἔμπροσϑεν τοῖς ἄλλοις, ὡς ἐγῷ- 
μαι, 0δε. Τίς; Τὰς γυναῖκας ταὗτας τῶν ἀνδρῶν 
τούτων πάντων πάσας εἶναι κοινὰς, ἰδέᾳ δὲ μηδενὴ 
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μὴ δεμέαν συνοικεῖν" καὶ τοὺς παῖδας αὖ κοινοὺς, 
καὶ μὴτε γονέα ἕκγονον εἰδέναι τὸν αὑτοῦ, μὴτε 
παῖδα, γονέα. Πολὺ, ἔφη, τοῦτο ἐκείνου μεῖζον πρὸς 
ἀπιστίαν, καὶ τοῦ δυνατοῦ πέρι καὶ τοῦ ὠφελίμου. 
Οὐχ, οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγὼ, περί γε τοῦ ὠφελίμου ἀμ- 
φισβητεῖσθαι ἂν», ὡς οὐ μέγιστον ἀγαθὸν, κοινὰς 

μὲν τὺς γυναῖκας εἶναι, κοινοὺς δὲ τοὺς παῖδας, εἴ- 
περ οἷόν τε" ἀλλ οἶμαι περὶ τοῦ εἰ δυνατὸν, ἢ μὴ, 
πλείστην ἀμφισβήτησιν ) νεγέσθι ἀν Περὶ ἀμφοτέρων, 

ἢ δ᾽ ὅς, εὖ μάλα ἂν ἀμφισβητηϑ εἔη. “Πέγεις, ἢν δ᾽ 
ἐγὼ, λόγων ξύστασιν" ἐγὼ δ᾽ ᾧμην ἕκ γε τοῦ ἑτέρου 
ἀποδράσεσθαι, εἴ σοι δόξειεν ὠφέλιμον εἶναι" λοι- 
πὸν δὲ δὴ μου ἔσεσθαι περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ μή. 
Ἀλλ᾿ οὐκ ἔλαϑες, ἢ δ᾽ ὃς, ἀποδιδράσκων " ἀλλ᾽ ἄμφο- 
τέρων πέρι δίδου λόγον. ᾿γρφεατέον, ἢν δ᾽ ἐγὼ, δίέ- 
κην. τοσόνδε μέντοι χἀρισαί μοι" ἕασόν με ἑορτά- 
σαν, ὥσπερ οἵ ἀργοὶ τὴν διάνοιαν εἰώϑασιν ἑστιῶ- 
σϑαι ὑφ᾽ ἑαυτῶν, ὅταν μόνοι πορεύωνται. καὶ γὰρ 
οἱ τοιοῦτοἑ που, πρὶν ἐξευρεῖν τίνα τρόπον ἔσται τὶ 
ὧν ἐπιϑυμοῦσι, τοῦτο παρέντες, ἵνα μὴ κάμνωσι 
βουλευόμενοι περὶ τοῦ δυγατοῦ καὶ μὴ, ϑέντες ὡς 

ὑπάρχον ὃ βούλονται, δὴ τὰ λοιπὰ διατάττουσι" 
καὶ χαίρουσι διεξιόντες, οἷα δράσουσι γενομένου, ἄρ- 
γὸν καὶ ἄλλως ψυχὴν, ἕτι ἀργοτέραν ποιοῦντες. ᾿Ἄη 
οὖν καὶ αὐτὸς μαλϑακίξομαι, καὶ ἐκεῖνα μὲν ἐπιϑυ- 
μῶ ἀναβαλέσθαι, καὶ ὕστερον ἐπισκέψασϑαι εἰ, δυ- 
γατά" γῦν δὲ, ὡς δυγατῶν ὄντων ϑεὶς, σχέψομαι, 
ἄν μοι παρίῃς, πῶς διατάξουσιν αὐτὸ υἱ ἄρχοντες 
γιγνόμενα, καὶ ὅτι πάντων ξιμφορώτατ᾽ ἂν εἴη πρα- 
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χϑέντα τῇ τε πόλει καὶ τοῖς φύλαξι, ταῦτα πειράσο- 
μαΐ σοι πρότερα συνδιασκοπεῖσθαι, ὕστερα δ᾽ ἐκεῖ- 
γα, εἴπερ παρίῃς. ᾿4λλὰ παρίημι, ἔφη, καὶ σκόπει. 
Οἶμαι τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, εἴπερ ἔσονται οἵ ἄρχοντες 
ἄξιοι τούτου τοῦ ὀνόματος, οἵ τὲ τούτοις ἐπίκουροι 

κατὰ ταὐτὰ, τοὺς μὲν ἐθελήσειν -ποιξὶν τὰ ἐπιτατ- 
τόμενα, τοὺς δὲ ἐπιτάξειν, τὼ μὲν, αὐτοὺς πειϑομέ- 

γους τοῖς γύμοις, τὺ δὲ, καὶ μιμουμένους ὅσα ἂν 

ἐχείγοις ἐπιτρέψωμεν. Μικὸς, ἔφη. Σὺ μὲν τοίγυν, 
ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὁ νομοϑέτης αὐτοῖς ὥσπερ τοὺς ἄνδρας 

οὕτω καὶ τὶἰς γυναῖκας ἐκλεξ ξας, ποιβιδωδεις καϑό- 

σον οἷόν τε ὁμοφυεῖς" οἵ δὲ, ὅτε οἰκίας τὸ καὶ ξυο- 
σέίτια κοινῇ ἔχοντες, ἰδίᾳ δὲ οὐδενὸς οὐδὲν τοιοῦτο 
μευνμνου; ὁμοῦ δὴ ἔσονται. ὁμοῦ δὲ ἀναμεμιγμέ- 
γὼ» καὶ ἐν γυμνασίοις καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ τροφῇ, ὑπ 
ἀνάγκης, οἶμαι, τῆς ἐμφύτου ἄξονται πρὸς τὴν ἀλ- 
"λήλων μέξιν. ἢ οὐκ ἀναγκαῖα σοὶ δοκῶ ΕΡΥ:; . Οὐ 
γεωμετρικαῖς γε, ἢ δ᾽ ὅς, ἀλλ ἐρωτικοὶς ἀνάγκαις" 

αἱ κινδυνεύουσιν ἐκείνων δριμύτεραι εἶναι πρὸς τὸ 
πείϑειν τὲ καὶ ἕλκειν τὸν πολὺν λεών. Καὶ μάλα, 

εἶπον. ἀλλὰ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Γλαύκων, ἀτά- 
κτὼως μὲν μέγνυσθαι ἀλλήλοις, ἢ ἄλλο ὅδτιοῦν ποι- 

εἶν, οὔτε ὕσιον ἐν εὐδαιμόνων πόλει, οὔτ᾽ ἐάσου- 
σιν οἵ ἄρχοντες. Οὐ γὰρ δίκαιον, ἔφη. 4ἤλον δὴ 
ὅτι γάμους τὸ μετὰ τοῦτο ποιήσομεν ἱεροὺς εἰς δύνα- 

μιν δτιμάλιστα. εἶεν δ᾽ ἂν ἱεροὶ οἱ ἱ ὠφελιμώτατοι. Παν- 
τάπασι μὲν οὖν. Πῶς οὖν δὴ ὠφελιμώτατοι ἔσονται, 
τόδε μοι λέγε, ὦ Τλαύκων. δοῶ γάρ σοῦ ἐν τῇ οἰκέᾳ 
καὶ κύγας ϑηρευτικοὺς, καὶ τῶν γενγαΐων ὀρνίϑων 
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μάλα συχνοὺς" ἀρ οὗν, ὦ πρὸς 4)΄ιὸς, προσέσχηχάς 

τι τοῖς τούτων γάμοις τε καὶ παιδοποιίαις; Τὸ ποῖον, 

ἔφη; Ἰ Πρῶτον μὲν αὐτῶν τούτων, καίπερ ὄντων γεν- 

γαίων, ἀρ᾽ οὐκ εἰσί τινὲς καὶ γίγνονται ἄριστοι; . Εἰ- 
σί. Πότερον οὖν ἐξ ἁπάντων ὁμοίως γεννᾷς; ἢ προ- 

ΤΣ ὅτι μάλιστα ἐκ τῶν ἀρίστων; Ἔκ τῶν ἀρίστων. 
τ δ᾽, ἐκ τῶν νεωτάτων, ἢ ἔκ τῶν γεραιτάτων, ἢ ἐξ 

κρέα ὅτι μάλιστα; ΕΞ ἀκμαζόντων. Καὶ ἐὰν 
μὴ οὕτω γεννᾶται, πολὺ σοι ἡγῇ χεῖρον ἔσεσϑαι τό, 
τε τῶν ὀρνίϑων καὶ τὸ τῶν κυνῶν γένος; Ἔχων, 
ἔφη. Τὶ δὲ ἵππων οἶξι, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ τῶν ἄλλων 
ζώων; ἢ ἄλλῃ. πη ἔχειν ; ἄτοπον μὲν τ ὃν, ἦ δ᾽ ὃς, 

εἴη. "βαβαὶ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε ἑταῖρε, ὡς ἄρα σφύ- 

δρα ἡμῖν δεὶ ἄκρων εἶναι τῶν ἀρχόντων, εἴπερ καὶ 
περὶ τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος ὡσαύτως ἔχει. ᾿Αλλὰ 

μὲν δὴ ἔγει, ἔφη. ᾿Ἰλλὰ τὲ δή; Ὅτι ἀνάγκη αὑτοὶς, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, φαρμάκοις πολλοῖς χρῆσϑαι. ἰατρὸν δὲ 
ποὺ, μὴ δεομένοις μὲν σώμασι φαρμάκων, ἀλλὰ διαί- 
τῃ ἐθελόντων ὑπακούειν, καὶ φαυλότερον ἐξαρκεῖν 

ἡγούμεϑα εἰναι" ὅταν δὲ δὴ καὶ φαρμακεύειν δέῃ, ἴσμεν 
ὅτι ἀνδρειοτέρου δεῖ τοῦ ἑατροῦ. ᾿“ληϑῆ. ἀλλὰ πρὸς 
τί λέγεις; Πρὸς τόδε, ἢν δ᾽ ἐγώ: συχνῷ τῷ ψεύδει 

καὶ τῇ ἀπάτῃ κινδυνεύει ἡ ἡμῖν δεήσειν χρῆσϑαι τοὺς 
ἄρχοντας ἐπ ὠφελείᾳ τῶν ἀρχομένων. ἔφαμεν δέπου, 
ἐν φαρμάκου εἴδει πάντα τὰ τοιαῦτα χρήσιμα εἶγαι. 
Καὶ ὀρϑῶς γε, ἔφη. Ἔν τοῖς γάμοις τοίνυν καὶ παι- 
δοποιΐαις ἕοιχε τὸ ὀρϑὸν τοῦτο γενέσθαι οὐκ ἐλάχι- 
στον. Πῶς δή; Ζεῖ μὲν, εἶπον, ἐκ τῶν ὥμολογημέ- 
νῶν, τοὺς ἀρίστους ταῖς ἀρίσταις συγγένεσθαι ὡς 
ΩΣ, Ἔν γι. ἍΜ 
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πλειστάκις, τοὺς δὲ φαυλοτάτους, ταὶς φαυλοτάταις 

“τοὐναντίον " καὶ τῶν μὲν τὰ ἔκγονα τρέφειν, τῶν δὲ, 
μὴ: " ϑὲ μέλλει τὸ ποίμνιον ὅτι ἀκρότατον εἶναι" καὶ 
ταῦτα πάντα γιγνόμεγα λαγνϑάνειν, πλὴν αὐτοὺς 
τοὺς ἄρχοντας" εἰ αὖ ἡ ἀγέλη τῶν φυλάκων ὅτι μά- 

λιστὰα ἀστασίαστος ἔσται. ᾿Ορϑότατα, ἕφη. Οὐκοῦν 
δὴ ἑορταί τινες γομοϑετητέαν ἔσονται, ἔν αἷς ξυνά- 
ἕξομεν τάς τε γύμφεις καὶ τοὺς νυμφίους" καὶ θυσίαι 
καὶ ὕμνοι ποιητεοι τοῖς ἡμετέροις ποιηταῖς, πρέπον- 

τὲς τοῖς 2 “ἱ γνομένοις γάμοις. τὸ δὲ πλῆϑος τῶν γά- 

μῶν ἐπὶ τοῖς ἄρχουσι ποιήσομεν" ἵν᾿ ὡς μάλιστα δι- 
ασώξωσι τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀνδρῶν, πρὸς πο- 
λεμίους καὶ νόσους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἀποσκο- 
ποῦντες " καὶ μήτε μεγάλη ἡμῖν ἢ πόλις κατὰ τὸ δυ- 

γοτὸν, μήτε σμικρὰ γίγνηται. Ορϑῶς, ἢ ἕφη. Κλῆροι 

δὴ τινες, οἰμαυ, ποιητέοι κομψοὶ, ὥστε τὸν φαῦλον 
ἐχκεῖγον αἰτιᾶσϑα!: ἐφ᾽ ἑκάστης συγέρξεως τύχην, ἀλ- 

λὰ μὴ τοὺς ἄρχοντας. Ἱαὶ μάλα, ἔφη. Καὶ τοῖς ἂἃ- 

γαϑοῖς γὲ ποὺ τῶν νέων ἐν πολέμῳ, ἢ ἀλλοϑί που, 
πων δοτέον καὶ ἦϑλα ἀλλά τε, καὶ ἀφϑονεστέρα ἧ 
ἐξουσία τῆς τῶν γυναικῶν ξυγκοιμήσεως, ἵνα καὶ ὅ- 
μα μετὶὶ προφάσεως ὡς πλεῖστον τῶν παίδων ἐκ τῶν 
τοιούτων σπείρωνται. ᾿Ορϑῶς. Οὐκοῦν καὶ τιὶ ἀεὶ 

γιγνόμενα ἔκγονα παραλαμβάνουσαι αἵ ἐπὶ τούτων 
ἐφεστηκυῖαι ἀρχαὶ, εἴτε ἀνδρῶν, εἴτε γυναικῶν" εἴτε 
ἀμφότεραι. κοιναὶ μὲν γάρ που καὶ ἀρχαὶ γυναιξί 
τε καὶ ἀνδράσι. ναί. Τὰ μὲν δὴ τῶν ἀγαϑῶν, δο- 

κῷὥ, λαβοῦσαι εἰς τὸν σηκὸν οἴσουσι παρά τινὰς τρο- 
φοὺς, χωρὶς οἰκούσας ἕν τινι μέρει τῆς πόλεως" τὰ 
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δὲ τῶν χειρόνων, καὶ ἐάν τι τῶν ἑτέρων ἀγάπηρον γί 
γγηται, ἐν ἀποῤῥήτῳ τε καὶ ἀδήλῳ κατακρὺύ ψουσιν, 
ὡς πρέπει. Εἴπερ μέλλει, ἔφη, καϑαρὸν τὸ γέγος 

τῶν φυλάκων ἔσεσϑαι. Οὐκοῦν καὶ τροφῆς οὗτοι 
ἐπιμελήσονται, τύς τε μητέρας ἐπὶ τὸν σηκὸν ἄγον- 
τες, ὅταν σπαργῶσι, πᾶσαν μηχανὴν μηχαγώμδϑνοι 
ὕπως μηδεμέα τὸ αὑτῆς αἰσθήσεται, καὶ ἄλλας γάλα 

ἐχούσας ἐκπορίζοντες, ἐν μὴ αὗται ἱκαναὶ ὦσι. καὶ 

αὐτῶν τούτων ἐπιμελήσονται, ὅπως μέτριον χρόνον 
ϑηλάσωνται" ἀγρυπνίας δὲ καὶ τὸν ἄλλον πόνον τἔτ- 
ϑαις τε καὶ τροφοῖς παραδώσουσι. Πολλὴν ῥᾳστώ- 
γ», ἔφη, λέγεις τῆς παιδοποΐας ταῖς τῶν φυλάκων 
γυναιξὶ. Πρέπει γὰρ, ἢν δ᾽ ἐγώ. τὸ δ᾽ ἐφεξῆς, διὲλ- 

ϑωμεν ὃ προϑ υμούμεϑα. ἔφαμεν γεὸρ δὴ ἐξ ἄκμα- 
ζόγτων δεῖν τὰ ἔκγονα γέχνεσϑαι ἀληϑῆ. ΚΣ. οὖγ 

σοι ξυνδοκεῖ μέτριος χρόνος ἀκμῆς, τὰ εἴκοσιν ἕτη 
γυναικὶ, ἀνδρὶ δὲ τὰ τριάκονξα; εὐ, Τὺ ποῖα αὐτῶν; 

ἔφη. Γυναικὶ μὲν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀρξαμένῃ ἀπὸ εἶκο- 
σαετίδος μέχρι τεσσαρακονταετίδος τίκτειν τῇ πόλει" 
ἀνδρὶ δὲ, ἐπειδὰν τὴν ὀξυτάτην δρόμου ἀκμὴν παρῇ, 

᾿ τὸ ἀπὸ τοὕὑτου γεννᾷν τῇ πόλει, μέχρι πέντε καὶ πεγ- 
᾿ 2 Υ -Ὁ- , « 

᾿τηκονταέτους. ἀμφοτέρων γοῦν», ἔφη, αὕτη ἀκμὴ σώ- 
ματάς τε καὶ φρονήσεως. Οὐχοῦν, ἐάν τε πρεσβὺτε- 
ρος τοὗτων, ἐάν τε νεώτερος, τῶν εἰς τὸ κοιγὸν γεν- 

νήσεων ἅψηται, οὔτε ὅσιον οὔτε δίκαιον φήσομεν τὸ 
ἁμάρτημα, ὡς ποῖδα φιτύοντος τῇ πόλει, ὃς, ἂν λά- 

ϑη, γενήσεται οὐχ ὑπὸ ϑυσιῶν οὐδ᾽ ὑπὸ εὐχῶν φὺς, 

(ἃς ἐφ᾽ ἑκάστοις τοῖς γάμοις εὔξονται καὶ ἱέρεια καὶ 

ἱερεῖς καὶ ξύμπασα ἢ πόλις, ἐξ ἀγαϑῶν ἀμείνους, 

ΜΔ 
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καὶ ἐξ ὠφελίμων ὠφελιμωτένους ἀεὶ τοὺς ἐχγόνους 
γίνεσϑαι.) ἀλλ᾽ ὑπὸ σκότου μετὰ δεινῆς ἀκρασίας 
γεγονώς: ᾿Ορϑῶς, ἔφη. Ὃ αὐτὸς δὲ γ᾽, εἶπον, νόμος, 

ἐάν τις τῶν ἔτι γεγγώντων, μὴ συνέρξαντος ἄρχον- 
τος, ἅπτηται τῶν ἐν ἡλικίᾳ γυναικῶν. γόϑον γὰρ 

καὶ ἀνέγγυον καὶ ἀνίερον ϑήσομεν αὐτὸν παῖδα τῇ 
πόλει, καϑιστάναι. ᾿Οὀρϑότατα, ἕφη. Ὅταν δὲ δὴ, 
οἶμαι, αἵ τὸ γυναῖκες καὶ οἵ ἄνδρες τοῦ γενγᾷν ἐκ- 

βῶσι τὴν ἡλικίαν, ἀφήσομέν που ἐλευϑέρους αὐτοὺς 
συγγίνεσθαι ἢ ἂν ἐθέλωσι, πλὴν ϑυγατρὲ, καὶ μη- 
τρὶ, καὶ ταῖς τῶν ϑυγατέρων παισὶ, καὶ ταῖς ἄνω 
μητρός" καὶ τὰς γυναΐκας αὖ, πλὴν υἱεῖ, καὶ πατρὶ, 

καὶ τοῖς τῶν τοιούτων, εἰς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄγω. 

καὶ ταῦτιά γ ἤδη πάντα διακελευσάμενοι προϑυμεῖ- 
σϑαι, μάλιστα μὲν μηδ᾽ εἰς φῶς ἐκφέρειν κύημα μη: 
δὲν, ἐὼν γένηται" ἐὸν δὲ τι βιάσηται, οὕτω ἐκτιϑέ- 

ναι ὡς οὐκ οὔσης τροφῆς τῷ τοιούτῳ. ΙΚαὶ ταῦτα 
μὲν 7, ἔφη, μετρίως λέγεται. Πατέρας δὲ καὶ ϑὺυ- 
γατέρας, καὶ ἃ νῦν δὴ ἔλεγες, σιῶς διαγνώσονται ἀλ- 
λήλων; Οὐδαμῶς, ἡ ἢν δ᾽ ἐγώ ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς ἂν ἡμέ- 
ρας τὶς αὐτῶν νυμφίος γένηται, μετ ἐκείγην δεκάτῳ 
μηνὶ καὶ ἑβδόμῳ δὴ ἃ ἂν γένηται ἔκγονα, ταῦτα 
πάντα προσερεῖ" τὰ μὲν ἄῤῥενα, υἱεῖς, τὰ δὲ ϑήλεα, 

ἀὐνώρν ἡ καὶ ἐκεῖνα, ἐκεῖνον πατέρα" καὶ οὕτω 

δὴ τὰ τούτων ἕκγονα, παΐδων παῖδας, καὶ ἐκεῖνα αὖ 

ἐκείνους, πάππους τε κπιὶ τίτϑας. τὰ δ᾽ ἐν ἐκείνῳ 

τῷ χρόνῳ γεγονότα ἐν ᾧ αἵ μητέρες καὶ οἵ πατέρες 
αὐτῶν ἐγέννων, ἀδελφάς τε καὶ ἀδελφοὺς" ὥστε, ὃ 

νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀλλήλων μὴ ἅπτεσθαι. ἀδελφοὺς 
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δὲ καὺ ἀδελφὸς δώσεν ὃ νόμος συνοικεῖν, ξεν ὃ κλῆ- 

ρος ταὺτῃ συμπίπτῃ, καὶ ἡ Πυϑία προσαγαιρῇ. Ὃρ- 

ϑότατα, ἡ δ᾽ ὅς. Ἢ μὲν δὴ κοινωνία, ὦ Γλαύκων, 

αὕτη τε καὶ τοιαύτη γυναικῶν τε καὶ παΐδων τοῖς 
φύλαξέ σοι τῆς πόλεως. ὡς δὲ ἑπομένη τε τὴ ἀλλῃ 

πολιτείᾳ, καὶ μακρῷ βελτίστη, δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο 
βεβαιώσασθαι παρὰ τοῦ λόγου. ἢ πῶς ποιοῦμεν; 
Οὕτω νὴ «ἴα, ἢ δ᾽ ὅς. 19᾽ οὖν οὐχ ἣδε ἀρχὴ τῆς 
ὁμολογίας, ἔρεσϑιαι ἡμᾶς αὐτοὺς τί ποτε τὸ μέγιστον 

ἀγαϑὸν ἔχομεν εἰπεῖν εἰς πόλεως κατασκευὴν, οὗ δεῖ 

στοχαξάμενον τὸν »νομοϑέτην τιϑέναι τοὺς γόμους, 

καὶ τί μέγιστον κακὸν, εἶτα ἐπισκέψασθαι, ἄρα ἃ 
γῦν δὴ διήλθομεν, εἰς μὲν. τὸ τοῦ ἀγαϑοῦ ἴχνος ἡμῖν 
ἁρμόττει, τῷ δὲ τοῦ κακοῦ ἀναρμοστεῖ, Πάντων μά- 
λιστα, ξ ἔφη. Ἔχομεν οὖν τι μεῖζον καχὸν πόλει 1 ἢ ἐ- 
κεῖνο ὁ ἂν αὐτὴν διασπᾷ, καὶ ποιοῖ πολλὰς ἀντὶ 
μιᾶς; ἢ μεῖζον ἀγαϑὸν τοῦ ὃ ἂν ξυνδῇ τε καὶ ποιοῖ 
μίαν; Οὐκ ἔχομεν. Οὐκοῦν ἡ μὲν ἡδονῆς τὲ καὶ λὺ- 
πῆς κοινωνία ξυνδεῖ, ὅταν ὅτι μάλιστα πάντες οἵ πο- 

λῖται, τῶν αὐτῶν γιγνομένων τε καὶ ἀπολλυμένων, 
παραπλησίως χαίρωσι καὶ λυπῶνται; Παντάπασι 
μὲν οὖν, ἔφη. Ἢ δὲ γε τῶν τοιούτων ἰδέωσις διαλύει, 

ὅταν οἱ μὲν, περιαλ) γεῖς, οἱ δὲ, περιχαρεῖς γίγνωνται 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ποϑήμασι τῆς πόλεώς τε καὶ τῶν ἐν 

τῇ πόλει. Τί δ᾽ οὔ; 1 οὖν ἐκ τοῦδε τὸ τοιόνδε 
γέγνεται, ὅταν μὴ ἅμα ΝΠ Ὡνται ἐν τῇ πόλει τὰ 
τοιάδε ῥήματα, τό, τε ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν; καὶ 
περὶ τοῦ; ἀλλοτρίου κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγωσι τὸ 
ἐμὸν καὶ τὸ οὐχ ἐμὸν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται; Πο- 
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λὺ γε. Καὶ ἥτις δὴ ἐγγύτατα ἑνὸς ἀνθρώπου ἔχει" 
οἷον, ὅταν που ἡμῶν δαπτυλός του πληγῇ, πᾶσα ἡ 
κοινωνία ἡ κατιὶὲ τὸ σῶμα πρὸς τὴν ψυχὴν τεταμένη 
εἰς μίαν οὑνταξιν τὴν τοῖ ἄρχοντος ἐν αὐτῇ, ἤσϑε- 
τό τὸ καὶ πᾶσα μα ξυνήλγησε μέρους πονήσαντος 
ὕλη" καὶ οὕτω δὴ λὲγ γΆΜῚ ὅτι ὃ ἄνϑρωπος τὸν δά- 

κτυλον ἀλγεῖ" καὶ περὶ ὠλλου ὁτουοῦν τῶν τοῦ ἂν- 
ϑρώπου ὃ αὐτός γε λόγος, περὶ τε λύπης, πονοῦν- 

τος μέρο υς, καὶ περὶ ἡδονῆς, δαΐζοντος. Ὃ αὐτὸς γὰρ, 
ἔφη. καὶ (τοῦτο ὃ ἐρωτᾷς) τοῦ τοιούτου ἐγγύτατα ἢ 
ἄριστα πολιτευομένη οὐδε οἰκεῖ, Ὡς δὴ, οἶμαι, πύ- 
ὄχοντος τῶν πολιτῶν ὅτιοῦν ἢ ἀγαϑὸν ἢ κακὸν, ἢ 
τοιαύτη πόλις μάλιστά τε φήσει ἑαυτῆς εἶναν τὸ πά- 
σχον, καὶ ξυγησϑήσεται ἅπασα, ἢ ξυλλυπήσεται. “2- 

γάγκη, ἔφη, τὴν γε εὔνομον. Ὥρα ἂν εἴη, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
ἐπανιέναι ἡμῖν ἐπὲ τὴν ἡμετέραν πόλιν, καὶ τὰ τοῦ 
λόγου ὅμολο) ματα σκοπεῖν ἐν αὐτῇ, εἰ αὐτὴ μά- 
λιστ᾽ ἐγεῖς εἶτε καὶ ἄλλη τὶς μᾶλλον. Οὐκοῦν χρὴ, 
ἔφη, 1 ἣν οὖν; δστι μὲν που καὶ ἐν ταῖς ἀλλ αις πόλεε 

σιν ἄρχοντές τε καὶ δῆμος, ὃ ἔστι, δὲ καὶ ἐν αὐτῇ; Ἢ- 

στι. Ιρλίτας μὲν δὴ πάντες οὗτοι ἀλλήλους προσε- 

ροῦσι; Πῶς δ᾽ οὔ; ᾿1λλὰ πρὸς τῷ πολίτας, τί ὃ ἐν, 
ταῖς ἄλλαις δῆμος τοὺς «ἄρχοντας προσαγορεύει; Ἔν 
μὲν ταῖς πολλαῖς, δεσπότας, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατου- 
μέναις, αὐτὸ τοὔνομα τοῦτο ἄρχοντας. Τί δ᾽ ὃ ἐν τῇ 

ἡμετέ ἕρᾳ δῆμος; πρὸς τῷ πολίτας, τί τοὺς ἄρχοντας 
ἐ 

᾿Ὶ "εἰμί - ΣῺ) ν 7 Ἂν ΤῊΝ ᾿ Ἂ 27 γί δ᾽ 

φησὶ" τεῦ χ; -««Οτρος τὲ χαὺ ἕπιχουροῦυς, φῆ. 
« --᾿ ῇ ἃ 

οὔτοι τὸν δῆμον; ἡϊισϑοδότας τε καὶ τροφέας. ἴζανύ 
Σ Ὁ 2] ᾿ ΓΝ 1, 4 γ 

ἐν ταῖς ἄλλαις οἵ ἄρχοντες τοὺς δήμους; Δίούλους, 
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ἔφη. Τί δ᾽ οἱ ἄρχοντες ἀλλήλους; Ξυνάρχοντας, ἔφη. 
᾿ηἵ δ᾽ οἵ ἡμέτεροι; Ξυμφύλακας. Ἔχεις οὖν εἰστεῖν 
τῶν ἀρχόντων ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν εἴ τις τινὸ ἔχευ 
προσειπεῖν τῶν ξυναρχόντων, τὸν μὲν, ὡς οἰκεῖον, 
τὸν δὲ, ὡς ἀλλότριον; αὶ πολλοὺς 78. Οὐκοῦν, τὸν 

μὲν οἰκεῖον ὡς ἑαυτοῦ νομίζει τε καὶ λέγει, τὸν δ᾽. 
ἀλλότριον, ὡς οὐχ ἑαυτοῦ. Οὕτω. Τί δὲ οἵ παρά σου 
φὺλ ακξς; ἔσϑ᾽ ὅστις αὐτῶν ἔχοι ἂν τῶν ξυμφυλάκων 

νομίσαι τιν ἢ. προσειπεῖν ὡς ἀλλότριον; Οὐδαμῶς, 

ἔφη. παντὶ γὰρ ᾧ ἂν ἐντυ γχάνῃ τὶς, ῆ ὡς ἀδελφῷ ἢ ἢ 
ὡς ἀδελφῇ, ἢ ὡς πατρὶ ἢ ὡς μητρὶ, ἢ ὡς υἱεῖ ἢ ϑυ- 
γατρὶ, ἢ τούτων ἐκγόνοις, ἢ προγόνοις, γομιεῖ ἐγ- 
τυγχάνει». Κάλλιστα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις" ἀλλ᾽ ἔτι καὶ 
τόδε εἰπὲ, πότερον αὐτοῖς τὰ ὀνόματα μόνον οἰκεῖα 
γομοϑετήσεις,ἢ καὶ τὸς πράξεις πάσας κατὰ τὰ ονό- 
ματα πράττειν, περΐ τε τοὺς πατέρας σα γόμος πε- 
ρὲ πατέρας, αἰδοῦς τε πέρυ χαὶ κηδεμονίας, καὶ τοῦ 
ὑπήκοον δεῖν εἶναι τῶ" 7οόνέω: ν᾽ ἢ μήτε πρὸς ϑεῶν 
μὴτε πρὸς ἀνθρώπων αὐεῷ ἄμεινον ἔσεσθαι, ὡς οὔ- 

τε ὅσια οὔτε δίκαια πράττοντος ἂν, εἰ ἄλλα πρᾶττον 

ἢ ταῦτα. αὐταί σοι ἢ ἄλλαι φῆμαι ἐξ ἁπάντων τῶν 
πολιτῶν ὑμνήσουσιν εὐϑὺς περὶ τὶ τῶν παΐδων ὦτα 
καὶ περὶ 1 πατέρων, οὕς ἂν αὐτοῖς τὶς ἀποφήνῃ, καὺ 
περὸ τῶν ἄλλων ξυγγενῶν. Αὗται, ἔφη. γελοῖον γὰφ 
ἂν εἴη εἰ ἄνευ ἔργων οἰκεῖα ὀνόματα διὰ τῶν στομά- 
τῶν μόγον φϑέγγοιντο. Πασῶν ἀρα πόλεων μάλι- 
στὰ ἐν αὐτῇ ξυμφωνήσουσιν, ἑνός τινος ἢ εὖ ἢ κα- 
κῶς πράττοντος" ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν τὸ ῥῆμα, τὸ, ὅτι 
τὸ ἐμὰν εὖ πράττει, ἢ ὅτι τὸ ἐμὸν, κακῶς, ᾿ληϑέ: 
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3. ς9 ὦ 3 
στατα, ἢ δ᾽ ὑς. Οὐκοῦν μετὼ τούτου τοῦ δόγματός 
τε καὶ ῥήματος ἕφαμεν ξυνακολουϑεῖν τάς τε ἡδο- 
τὸς καὶ τὰς λύπας κοινῇ; Καὶ ὀρϑῶς γε ἔφαμεν. 
Οὐκοῦν μάλιστα τοῦ αὐτοῦ κοινωνήσουσιν ἡμῖν οἱ 
πολῖται, ὃ δὴ ἐμὸν ὀνομάζουσι. τούτου δὲ κοινω- 
ροῦντες, οὕτω δὴ λύπης τε καὶ ἡδονῆς μάλι στὰ κοι- 
γωνίαν ἕξουσι. Πολὺ 75: δ1ρ᾽ οὖν τούτων αἰτία πρὸς 

τῇ ἄλλη καταστάσει, ἡ τῶν γυναικῶν τὲ καὶ παίδων 
᾽ -»ὝὟ τᾷ .Ν τ τ ᾿ 2» κοινωνία τοῖς φύλαξι; Πολὺ μὲν οὖν μάλιστα, ἕφῆη. 

- ι ι ͵ Ἀ ᾽ ὥ': ον ΝΕ ἢ 3 
“ἀλλὰ μὴν μέγιστόν τὲ πόλει αὐτὸ ὡμολογήσαμεν ἀ- 
γαϑὸν, ἀπεικάζοντες εὖ οἰκουμένην πόλιν σώματι 

32 - Π ς τω ᾿ 

πρὸς μέρος αὐτοῦ λύπης τὲ πέρι καὶ ἡδογῆς, ὡς ἔχει. 
Καὶ ὀρϑῶς γ᾽, ἔφη, ὡμολογήωυαμεν. Τοῦ μεχίστου Φτύνῆνν μιν ὐρ δυό ἐχως ὑτὴ ΤΕΣ ΥΕ "7 

ἴω Ὁ 5.» -Ὁ-ὝἫῊ᾿ ἄρα ἀγαϑοῦ τῇ πόλει αἰτία ἡμῖν πέφανται ἡ κοιυ- 
ψωγία τοῖς ἐπικούροις τῶν τὲ παίδων καὶ τῶν γυναι» 

κὧν. Καὶ μάλ᾽, ἔφη. Καὶ μὲν δὴ, καὶ τοῖς πρόσϑεν 
γε ὡμολογοῦμεν. ἔφαμεν γάρ που οὔτε οἰκίας τοὐ- 

-» Ξ: ,- “ ΄ .-Ὁ ὴ τοις ἰδίας δεῖν εἶναι, οὔτε γῆν, οὔτέ τι κτῆμα, ἀλλὰ 
ῃ »-»-ο 2) Α ι "οἦ 

σταριὰ τῶν ἀλλὼν τροφὴν λαμβάνοντας, μισϑὸν τῆς 

φυλακῆς, κοινῇ πᾶντας ἀναλίσκειν, εἰ μέλλοιεν ὃγ- 

τως φύλακες εἶγαι. ᾿ορϑῶς, ἐ ξφήη. κρ οὖν οὐχ, ὅπερ 

λέγω, τὰ τὲ πρόσϑεν εἰρημένα, καὶ τὰ νῦν λεγόμε- 
5) -“ῃ 5 Π 2 Ἄ 9 . Π 

ψα, ξτι μᾶλλον, ἀπεργάζεται αὐτοὺς ἀληϑινοὺς φυ- 
“ . - ᾿ ΕῚ 2 

λακας, καὶ ποιεῖ μὴ διασπᾷν τὴν πόλιν, τὸ ἐμὸν ὃ- 
«. 2 2 Μ ΡῚ] 

γομάζοντας, μὴ τὸ αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἄλλον ἄλλο; τὸν μὲν, 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕλκοντα ὁ, τι ἂν δύνηται χω- 
Ἃ -Ὁ ἍΜ φ- ᾽ ᾿ 3 . [ Ὁ 

ρὶς τῶν ἄλλων κτήσασϑαν" τὸν δὲ, εἰς τὴν ἑαυτοῦ, 

ἑτέραν οὖσαν; καὶ γυναΐκα τὲ καὶ παῖδας ἑτέρους, 
« ζ ᾿᾿ 2ὕὔ 

σιδοχάς τ καὶ ἀλγηδόνας ἐμποιοῦντας, ἐδέων ὅντῶν 



«.».46.5.8.}. ΠΕ ΒΕΡΥΒΙΙ͂ΘΑ 11}. Υ. 485 

- Ἃ 3 

ἰδίας; ἀλλ ἑνὶ δόγματι τοῦ οἰκείου πέρι, ἐπὶ τὸ αὖ- 
τὸ τείνοντας πάντας εἰς τὸ δυνατὸν, ὁμοπαϑεῖς λὺ- 

“Ψ εἰ Ψ ᾿ τ τ , 

πῆς τε καὶ ἡδονῆς εἶναι. Κομιδὴ μὲν οὖν, ἔφη. Τί 
᾽ Π 2 ΡῚ 

δέ; δίκαι τε καὶ ἐγκλήματα πρὸς ἀλλήλους, οὐκ οἱ- 
»΄ἵᾧ Υ̓ ΝΣ »Ὕ ι ᾿ Ὁ 

γήσεται ἐξ αὐτῶν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ τὸ μηδένα ἴδιον 
εν --« ᾿ ᾿ ῳ ι δ 2] ἡ Π τ», ὃ , 

ἐκτῆσθαι πλὴν τὸ οὧμα, τὰ δ᾽ ἀλλὰ κοινά; οϑεν δή 
, 5. τ φ ι 

ὑπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις εἶναι, ὅσίά γε διὰ χρη“ 
2 “-ῸοΣὦ΄7ὕ. “-“.ὦ, 2) 

μάτων ἢ παίδων ἢ ξυγγενῶν κτῆσιν ἀνϑρωποὶ στα- 
φῳ» ᾿ , Ἁ 

σιάζουσι. Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ἀπηλλάχϑαι. Καὺ 
᾿ 2 4 Γ 2 3 2 , νι Σ ΠῚ - 

μὴν οὐδὲ βιχίων γε οὐδ΄ αἰκίας δίκαι δικαίως ἂν εἶεν 
κε--. Ἧ “2. ν ὙΦ ἊἋ ΤῊ 
ἐν αὐτοῖς. ἡλιξι μὲν γὰρ ἡλικας ἀμύνεσθαι, καλὸν 
καὶ δίκαιόν που φήσομεν, ἀνάγκῃ σωμάτων ἐπιμέ- 

λεία» τιϑέντες. Ὀρϑῶς, ἔφη. Καὶ γὰρ τόδε ὀυ ϑὸν 
ἔχει, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὗτος ὃ νόμος" εἴπου τίς γε ϑυμοῖ- 

τὸ, ἐν τῷ τοιούτῳ πληρῶν τὸν ϑυμὸν, ἧττον ἐπὶ μεέ- 
Ι }Ὼκ » 2 “ ι εἸ ᾿ 

ζους ἂν ἴοι στάσεις. Πάνυ μὲν οὖν. Πρεσβυτέρῳ 

μὲν νεωτέρων πάντων ἄρχειν τὲ καὶ κολάζειν πρου- 
τετάξεται. “}ὴλον. Καὶ μὴν ὅτι γε νεώτερος πρεῦ- 

᾿ . ͵ ΕΣ 

βύτερον, ἂν μὴ ὄρχοντες προστάττωσιν, οὔτε ἄλλως 
; ! . 2 Π ε ᾿Ὶ Ρ] 

βιάξεσϑαι ἐπιχειρήσει ποτὲ, οὔτε τύπτειν, ὡς τὸ εἰ- 

κός. οἶμαι δ᾽ οὐδὲ ἄλλως ἀτιμάσει. ἱκαγνὼ γὰρ τὼ 

᾿φύλακε κωλύοντε, δέος τε καὶ αἰδώς" αἰδὼς μὲν, ὃς 
γονέων μὴ ἅπτεσϑαι εἴργουσα" δέος δὲ, τὸ τῷ πά- 
ὄχοντο, τοὺς ἀλλους βοηϑεῖν" τοὺς μὲν, ὡς υἱεῖς ' 
τοὺς δὲ, ὡς ἀδελφούς" τοὺς δὲ, ὡς πατέρας. Ξυμβαῖ- 

᾿ ἰ , .οα ιν - 

γει γὰρ οὕτως, ἔφη. Πανταχῆ δὴ ἐκ τῶν νόμων εἰρὴ 
Ι ᾿ ϑα , -᾿» Γ.0 ὃ ᾿ 

“γὴν πρὸς ἀλλήλους οὐ ἄνδρες ἕξουσι. Πολλὴν γε, 

Τούτων μὴν ἐν ἑαυτοῖς μὴ στασιαζόντων, οὐδὲν δει- 
᾿ Π ς- γ) ) ᾿ ΝῚ 

γὸν μὴ ποτὲ ἢ ἄλλη πόλις πρὸς τούτους ἢ πρὸς ἀλ- 
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λήλους διχοστατήσῃ. Οὐ γὰρ οὖν. Τὰ γε μὴν σμι- 
χρότατα τῶν κακῶν δὲ ᾿ἀπρέπειαν ὀκνῶ καὶ λέγειν, 
ὼν ἀπηλλαγμένοι ἂν εἶεν" κολακδέας τε πλουσίων 
πένητες, ἀπορίας τὲ καὶ ἀλγηδόνας ὅσας ἐν παιδο- 
τροφίαις καὺ χρηματισμοῖς διὰ τροφὴν οἰκετῶν ἄνοι- 
γκαΐαν ἴσχουσι, τὰ μὲν, δανειζόμενοι, τὰ δὲ, ἐξαρ- 

γούμενοι - τὰ δὲ πάντως πορισάμενοι, ϑέμενοι παρὰ 
γυναϊηάς τὲ καὶ οἰκέτας, ταμιεύειν παραδόντες" ὅσά 
τε, ὦ φίλε, περὶ αὐτὰ, καὶ οἷα πάσχουσι δειλά τε καὶ 
ἀγεννῆ, καὶ οὐκ ἀξιὰα λέγειν. 41}λὰ γὰρ, ἔφη, καὶ 

τυφλῷ. Πάντων τὸ δὴ τούτων ἀπαλλάξονται, ζήσου- 

σί τὸ τοῦ μακαριστοῦ βίου ὃν οἵ ὀλυμπιονῖκαι ζῶσι, 
μακαριώτερον. Πῆ; «41ιὁ σμικρόν που μέρος εὐδαι- 
μονίζονται ἐκεῖνοι, ὧν τούτοις ὑπάρχει. ἢ τὸ γὰρ 
τῶνδε νίχη, καλλίων" ἢ τ ἔκ τοῦ δημοσίου τροφὴ, 
τελδωτέρα. γίκην τὸ γὸρ νικῶσι ξυμπάφοης τῆς πόλεως 

σωτηρίαν. τροφῇ τε καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν ὅσων βίος 
δεῖται, αὐτοί τε καὶ παῖδες ἀναδοῦνταν, καὶ γέρα 
δέχονται παριὰ ὙηῈ, αὐτῶν πόλεως, ζῶντες, καὶ τελευ- 

τήσαντες, ταφῆς ἀξίας μετέχουσι. Καὶ μάλα, ἔφη, 
καλά. Μέμν ἤσαι οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι ἐν ΤοῚῸ πρό- 
σϑεν, οὐκ οἷδα ὅτου 16; γος ἡμῖν ἐπέπληξεν ὅ ὅτι τοὺς 

φύλακας οὐκ εὐδαίμονας ποιοῖμεν" οἷς ἐξὸν πάντα 
ἔχειν τιὶ τῶν πολιτῶν, οὐδὲν ἔχοιεν. ἡμεῖς δὲ εἴπομεν 
ὅτι τοῦτο μὲν, εἴπου παροπέπτοι, εἰσαῦϑις σκειρό- 

μεϑα" νῦν δὲ, τοὺς μὲν φύλακας, φύλακας ποιοῖμεν, 
τὴν δὲ πόλιν ὡς οἷοί τ᾽ ἐσμὲν εὐδαιμονεστάτην "ἀλλ 

οὐκ εἰς ἕν ἔϑνος ἀποϑθλέποντες ἐν αὐτῇ, τοῦτο τὸ εὔ- 

δαιμον πλάττοιμεν. Μέμννυμαι, ἔφη. 4 οὖν νῦν 



ν.ς.ἃ.ς, Ὲ ΒΕΡΥΡΊΙΟΑ 118. Υ. 187 

ἡμῖν ὃ τῶν ἐπικούρων βίος, ὅσπερ τοῦ γε τῶν ὀλυμ- 
πιονιχῶν πολὺ τε καλλίων καὶ ἀμεένων φαίνεται; μὴ 
πὴ κατὰ τὸν τῶν σκυτοτόμων φαίνεται βίον, ἢ τινων 
ἄλλων δημιουργῶν, ἢ τὸν τῶν γεωργῶν; Οἵ μοι δο- 
κεῖ, ἔφη. ἀλλὰ μέντοι, ὅγε καὶ ἐκεῖ ἔλεγον, δέκαιον 
καὶ ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὅτι εἰ οὕτως ὁ φύλαξ ἐπιχειρή- 

σει εὐδαίμων γίγνεσίδαι ὥστε μηδὲ φύλαξ εἶναι, μηδ᾽ 
ἀρκέσει αὐτῷ βίος οὕτω μέτριας καὶ βέβαιος, καὶ, ὡς 
ἡμεῖς ἔφαμεν, ἄριστος, ἀλλ᾽ ἀνόητός τε καὶ μειρακιώ- 
δης δόξα ἐμπεσοῦσα εὐδαιμονίας πέρι, ὅρμ ἡσει αὖ- 
τὸν διὸ δύναμιν ἐπὶ τὸ ἅπαντα τὰ ἐν τῇ πόλει. οἱ- 
κειοῦσϑαι, γνώσεται τὸν Ἡσίοδον ὅτι τῷ ὄντι ἦν 
σοφὸς, λέγων, πλέον εἶναΐ πως ἥμισυ παντός. Ἐμοὶ 
μὲν, ἔφη, συμβούλῳ χρώμενος μενεῖ ἐπὶ τούτῳ τῷ 
βίῳ. Συχγχωρεῖς ἄρα, ἦν ὰ ἐγὼ, τὴν τῶν γυναικῶν 
κοινωνίαν τοῖς ἀνδράσιν ἣν διεληλύϑαμεν παιδείας 
τὸ πέρι καὶ παίδων καὶ φυλακῆς τῶν ἄλλων πολιτῶν; 
κατά τὸ πόλιν μενούσας, εἰς πόλεμόν τε ἰούσας, καὶ 

ξυμφυλάττειν δεῖν καὶ ξυνϑηρεύειν ὥσπερ κύνας, 

καὶ πάντα πάντη κατιὶὶ τὸ δυνατὸν κοινωνεῖν; καὶ 

ταῦτα ἘΠ ΈΡΑΟ ΘΜ τὰ τὸ βέλτιστα πράξειν» καὶ οὔ 
στοιρεὶ φύσιν τὴν τοῦ ϑήλεος πρὸς τὸ ἄῤῥεν, ἢ πεφύ- 

κατον πρὸὴς ἀλλήλω κοινωνεῖν; Συγχωρῶ, ἔφη Οὐκ- 

οὗν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐκεῖνο Ἀδιηδὰ, διελέσθαι, εἰ ἄρα καὺ 

ὃν ἀνϑρώποις δυνατὸν, ὦ ὥσπερ ἐν ἄλλοις πποὺν. ταὖὐ- 

τὴν τὴν κοινωνίαν ἐγγενέσώαν, καὶ ὅπη δυνατόν; 

Ἔφϑης, ἔφη, εἰπὼν ὃ ἔμελλον ὑπολήψεσθαι. Περὺ 

μὲν γὰρ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ, οἶμαι, ἔφην, δῆλον ὃν 

τρόπον πολεμήσουσι. Πῶς; ἡ δ᾽ ὅς. Ὅτι κοινῇ 
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[ Ἂ ᾿ 3) -»ο-. 
στρατεύσονταν, καὶ πρός γε ἀξουσι τῶν παίδων εἰς 

᾿ οἱ! .3.ϑ ὦ -Ὁ 
τὸν πόλεμον ὅσοι ἀδροΐ ἵν᾽ ὥσπερ οἵ τῶν ἄλλων δη- 

-Ὁ -ο .ο- εἰ ᾽ 

μιουργῶν ϑεῶνται ταῦτα ἃ τελεωϑέντας δεήσει δη- 
μιουργεὲν " πρὸς δὲ τῇ ϑέᾳ, διακονεῖν καὶ ὑπηρετεῖν. 
πάντα νὰ πορὸ τὸν πόλεμον, καὶ ϑεραπεύειν πατέρας. 
τὲ καὶ μητέρας. ἢ) οὐκ ἤσϑησαι τὰ περὲ τὰς τέχνας; 

οἷο» τοὺς τῶν κεραμέων παῖδας, ἃ ὡς πολὺν χρόνον 
διακονοῦντες ϑεωροῦσι, πρὸν ἅπτεσθαι τοῦ κερα- 

μεύειν ; Καὶ μάλα. Ἢ οὖν ἐκείνοις ἐπιμελέστερον 

ποαυδευτέον ἢ) τοῖς φύλαξι τοὺς αὑτῶν, ἐμπειρίᾳ τὸ 

καὶ θέᾳ τῶν προσηκόντων ; Καταγέλαστον. μέν τ᾽ 

ἂν, ἔφη, εἴη. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ μαχεῖταί 7 πῶιν ζῶον 
διαφερόντως παρόντων ὧν ἂν τέκῃ. Ἔστιν οὕτω. 
Κίνδυνος δὲ, ὦ Σώκρατες, οὐ σμικρὸς σφαλεῖσι», 

(οἷα δὴ ἐν πολέμῳ φιλεῖ) πρὸς ἑαυτοῖς παῖδας ἀπο- 
λέσαντας, ποιῆσαι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν ἀδύνατον 
ἀναλαβεῖν. ᾿Αληϑῆ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις. ἀλλὰ σὺ τιρῶ- 
τον. μὲν ἡγ}} παρασκευαστέον τὸ μὴ ποτε κιγδυγεῦ- 
σαι. Οὐδαμῶς. 411 δ᾽ εἴ που κινδυνευτέον, οὐκ ἐν 

ᾧ βελτίους ἔσονται κατορθοῦντες; Ζλον δή. ᾿Αλλὰ 
σμικρὸν οἴει διαφέρειν, καὶ οὐκ ἄξιον κιγδύνου, ϑεω- 
ρεῖν ἢ μὴ τὰ περὶ τὸν πόλεμον τοὺς παῖδας, τοὺς 

ἄνδρας πολεμικοὺς ἐσομένους; Οὔκ' ἀλλὰ διαφέρει 
πρὸς ἢ λέγεις. Τοῦτο μὲν ἄρα ὑπαρῆτέον, ϑεωροὺς 

πολέμου τοὺς παῖδας ποιεῖν, προσμηχανᾶσϑαι δ᾽ 

αὐτοῖς ἀσφάλειαν" καὶ καλῶς ἕ ἕξει. ῃ γάρ; » Ιγαί. Οὐχκ- 

οὔν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, πρῶτον μὲν αὐτῶν οἵ πατέρες, ὅσα 

ἄγϑρωποι, οὐκ ἀμαϑεῖς ἔσονται, ἀλλὰ γνωμογνιχοὺ 
-Ὁ- “ ε; .2 

τῶν στρατειῶν σαὶ τε καὶ μὴ ἐπικίνδυγοι. εἰκὸς, 
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ἔφη. Εἰς μὲν ἄρα τὰς ἄξουσιν, εἰς δὲ τὸς, εὐλαβή- 

σονται. ᾿οΟρϑῶς. Καὶ ἄρχοντας γέ που, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 

οὐ τοὺς φαυλοτάτους αὐτοῖς ἐπιστήσουσιν, ἀλλὰ τοὺς 
ἐμπειρίᾳ τε καὶ ἡλικέᾳ ἱκανοὺς ἡγεμόνας τε καὶ παι- 

δαγωγοὺς εἶναι. Πρέπει γάρ. ᾿Αλλὰ γὰρ, φήσομεν, 

καὶ παρὰ δόξαν πολλὰ πολλοῖς δὴ ἐγένετο. Καὶ μό- 

λα. Πρὸς τοίνυν τιὶ τοιαῦτα, ὦ φίλε, πτεροῦν χρὴ 

παιδία ὄντα εὐθὺς, ἵν᾽ ὄν τι δέη πετόμενοι ἀποφεύ- 
γωσι. Πῶς λέγεις; ἔφη. ᾿Επὶ τοὺς ἵππους, ἣν δ᾽ 

ἐγὼ, ἀναβιβαστέον ὡς νεωτάτους, καὶ διδαξομένους 

ἱππεῦειν ἐφ᾽ ἵππων, ἀκτέον ἐπὶ τὴν ϑέαν μὴ ϑυμοει- 
δῶν μηδὲ μαχητικῶν, ἀλλ ὅτι ποδωκεστάτων καὶ εὖ- 
ηνιωτάτων. οὕτω γὰρ κάλλιστά τε ϑεάσονταν τὸ αὗ- 

τῶν ἔργον, καὶ ἀσφαλέστατα, ἂν τι δέῃ, σωϑήσον- 
ται, μετὰ πρεσβυτέρων ἡγεμόνων ἑπόμενοι. ᾿ρϑῶς, 
ἔφη, μοὶ δοκεῖς λέγειν. τὶ δὲ δὴ, εἶπον, τὸ περὶ τὸν 
πόλεμον, τ ἀκτέον σοὶ τοὺς στρατιώτας πρὸς αὖ- 

τοὺς τὲ καὶ τοὺς πολεμίους; ἀρ ὀρθῶς; μοι κατα- 
φαίνεται, ἢ οὔ; “ἐγ, ἔφη, ποῖον. Αὐτῶν μὲν, εἶ- 

πον, τὸν λιπόντα τάξιν, ἢ ὅπλα ἀποβαλόντα, ἢ τι 
τῶν τοιούτων ποιήσαντα διὰ κάκην, ρα οὐ δημι- 
ουργόν τινα δεῖ καϑιστάγναι, ἢ γεωργόν; Πάνυ μὲν 
οὖν. Τὸν δὲ: ζῶντα εἰς τοὺς πολεμίους ἁλόντα, ἀρ᾽ 

οὐ δωρεὰν διδόναι τοῖς ϑέλουσι γρῆσϑαι τῇ ἄγρᾳ 
ὃ, τι ἂν βούλωνται; Κομιδῇ γε. Τὸν δὲ ἀριστεὺ- 
᾿σαντά τὲ καὶ εὐδοκιμήσαντα οὐ πρῶτον μὲν ἐπὶ ςρα- 

τείας ὑπὸ τῶν συστρατευομένων μειρακίων τε καὶ 

παΐδων ἐν μέρει ὑπὸ ἑκάστου δοκεῖ σοι χρῆναι στε- 
φανωϑῆναι; ἢ οὔ; Ἔμοιγε. 1 δὲ; δεξιωϑῆναι; 
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τὰ ' 2 ΞΕ, πον ΕΊ ΕἸ 
Καὶ τοῦτο. ᾿Αλλὰ τόδ᾽ οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὐκέτι σοὶ ᾿ 

ΕΑ Ἢ δΔὺ Υ Ἂ -΄Ὃ:ὠ «ς , ᾿ 

δοκεῖ. 2ὸ ποῖον; ᾿ἐ ὃ φιλῆσαξ τε καὶ φιληϑῆναι ὑπὸ 
ἑκάστου. Πάντων, ἔφη ; μάλιστα, καὶ προστίϑημί 
γε τῷ νόμῳ, ἕως ἂν ἐπὶ ταύτης σι τῆς στρατείας, 
μηδενὶ ἐξεῖναν ἀπαρνηϑῆναι ὃν ἂν βούληται φιλεῖν" 

) τ ον »)ς } 

ἵνα καὶ ἐάν τις του τύχῃ ἐρῶν ἢ ἄῤῥενος ἢ ϑηλείας, 
προϑυμότερος ῇ πρὸς τὸ τἀριστεῖα φέρειν. Καλῶς, 
ἢ» δ᾽ ἐγώ. ὅτι μὲν γὰρ ἀγαϑῷ ὄντι γάμοι τε ἕτοιμου 

σιλείους ἢ τοῖς ἄλλοις, καὶ αἱρέσεις τῶν τοιούτων πολ- 
: ,. , - 

λάκις παρὰ τοὺς ἀλλοὺυς ἔσονταν, ἵν ὃτι πλεῖστοι ἐκ 
οὖ τ , 5) 2) 57) ᾿ ᾿ 

τοῦ τοιούτου , ἔγνωνται, εἴρηταν ἡδη. Εΐπομεν γὰρ, 
5, ΒΡ] Ἂ )3 ὦ - -υ 

ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ καϑ' “Ὅμηρον τοῖς τοιοῖσδε ὃδί- 
-- ε ε, 

καιον τιμᾷν τῶν νέων ὅσοι ἄἀγαϑοί. καὶ γὰρ “Ομη- 
3 ᾽ ΕῚ -Ὡ ᾿ 

ρος τὸν εὐδοκιμήσαντα ἐν τῷ πολέμῳ, νώτοισιν 41- 
αντοι, ἔφη, διηνεκέεσσι ΓΑ ἀρμνψιι ὡς ἜΥΠΡ οἱ- 

κείαν οὖσαν τιμὴν τῷ ἡβῶντὲ τε καὶ ἀνδρείῳ, ἐ ἐξ ἧς, 
ἅμα τῷ τιμᾶσϑαι, καὶ τὴν ἰσχὺν αὐξήσει. ᾿Ορϑότα- 

ταί ἔφη. Πεισόμεϑα ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ταὐτά γε΄ Ο- τῷ, ἔφη. Πεισόμεϑα ἄρα, ἣν δ΄ ἐγὼ, ταῦτά γ 
τ Ἃ , ΄ὖ΄ 27 - Υ 

μήρῳ. καὶ γὰρ ἡμξὶς ἕν τὲ ϑυσέαις καὶ τοῖς τοιοὺ- 
“ ᾿) » 

τοις πᾶσι τοὺς ἀγαϑοὺς, καϑόσον ἂν ἀγαθοὶ φοῖ- 
[ο Ξ ω ᾿ Υ 

γωνται, καὶ ὕμνοις, καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν, τιμή» 
Υ̓͂ ’ 

σομεν" πρὸς δὲ τούτοις, ἕδραις τε, καὶ κρέασιν, --- 
᾿ ͵ ΠΩ - - -» 

δὲ πλείοις δεπάεσσιν. ἵνα ἅμα τῷ τιμᾷν, ἀσκῶμεν 
ΩΣ Ὶ . 2} ΝΥ -Ὁ 

τοὺς ἀγαϑοὺς ἀνδρας τὲ καὶ γυναῖκας. Κάλλιστα, 

ἔφη, λέγεις. Εἶεν, Τῶν δὲ δὴ ἀποϑανόντων ἐπὶ στρα- 
Ν᾿ οἱ 3 ᾿ ᾿ ἜΟΥ γ1 -; 

τείας, ὡς ἂν εὐδοκιμήσας τελευτήση, ἀρ οὐ πρῶτον 

μὲν φήσομεν τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; Πάντων γε 
ἡ 3 2 3 ᾿ ΝΟ. ᾿ 
μάλιστα. 4. οὐ πειοόμεϑα ᾿Ποιόδῳ; ἐπειδὰν τινὲς 

“ Υ͂ ᾽ , ᾽ 2) 7 [αἱ : 

τοῦ τοιούτου γένους τελευτήσωσιν, ὡς ἀρὰ Οἱ μὲν, 
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" ἼΞΙΣ δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχϑόνιοι τελέϑουσιν, ᾿Εσϑλοὶ, ἀλε- 
2 Γ ξίκακοι, φύλακες μερόπων ἀνθρώπων. Πεισόμεϑα 

ι Ξ , - - “- ι μὲν οὖν. 4ιαπυϑόμενοι ἄρα τοῦ ϑεοῦ πῶς χοὴ τοὺς 
δαιμογίους τε καὶ ϑείους τιϑέναι, καὶ τένι διαφόρῳ, 

ς ᾿ ἕξ 2» " "“ ΤᾺ 3 3 οὕτω καὶ ταύτη ϑήσομεν ἢ ἂν ἐξηγῆται. 1ἰ δ᾽ οὐ 
μέλλομεν; αὶ τὸν λοιπὸν δὴ χρόνον, ὡς δαιμόνων, 

ς , Π 3 »" οὕτω ϑεραπεύσομέν τε καὶ προσκυνήσομεν αὐτῶν 
ι μ ι ω [πὶ Υ͂ τὰς ϑήκας. ταῦτα δὲ ταύτῃ νομιοῦμεν ὅταν τὶς γὴ- 

͵ 5, ῃ “ [7] }ν θα ἢ τινι ἄλλῳ τρόπῳ τελευτήσῃ τῶν ὅσοι ἂν διαφε- 
Ἴ Υ̓ Ἂ Ν᾽ Ἁ Ν »-“ γ᾿ [ ρόντως ἔν τῷ βίῳ ἀγαϑοὶ κριϑῶσι. Δίκαιον γοῦν, 

ἔφη. Τί δὲ; πρὸς τοὺς πολεμίους πῶς ποιήσουσιν 
ἡμῖν οἵ στρατιῶται; Τὸ ποῖον δή; Πρῶτον μὲν ἀ»γ- 

“ Π “Ὁ γ Εν νὰ ς-,ν δραποδισμοῦ πέρι, δοκεῖ δίκαιον Ἵλληνας “Ελληνέ- 
ἢ γ , δας πόλεις ἀνδραποδίζεσθαι, ἢ μηδ᾽ ἄλλῳ ἐπετρέπειν 

ι τ τ ," -“ 52) 7.» »-ὉὋἝὉ{«.»: »"Ὦἷᾧ κατὰ τὸ δυνατὸν, καὶ τοῦτο ἐθίζειν, τοῦ ᾿πλληνεκοῦ 
΄ 32 . [ “ γένους φείδεσϑαι, εὐλαβουμένους τὴν ὑπὸ τῶν βαρ- 
ῃ ὃ Ἅ Υ ἢ ὋὯΛλ ᾿ς ἡ 2 : ὃ ᾿ ΠῚ βάρων δουλείαν ; ῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ 

[σ͵ 27 “ ΕῚ οἷᾧ ᾧ φείδεσθαι, μηδὲ Ἕλληνα ἄρα δοῦλον ἐκτῆσθαι, μἦτε 
Π δ ον - 2] δι. ε χ ΠΔΣΝ ἊΣ αὐτούς, τοῖς τε ἄλλοις λλησιν οὕτω συμβουλεύειν. 

᾽ ᾿ 5 ) » ἢ μἕἔρὺν ἐν . Ν᾿ Τὰννυ μὲν οὔν, ἔφη. μᾶλλόν γ᾽ ἂν οὖν οὕτω πρὸς 
Α " « - 5 , τοὺς βαρβάρους τρέποιντο, ἑαυτῶν δ᾽ ἀπέχοιντο. Τί 

᾽ Ξ Ξ 2 Ἵ Α δὲ; σκυλεύειν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τοὺς τελευτήσαντας, πλὴν 
ε; 3 ᾿ ᾽ ΕῚ δ. ἊΨ ΑΝ ΞΥ 27) ᾽ ᾿ ὅπλων, ἐπειδὰν νικήσωσιν, ἡ καλῷς ἔχει, ἢ οὐ; πρό- 
φασιν μὲν τοῖς δειλοῖς ἔχει, μὴ πρὸς τὸν μαχόμενον. 
ε αἴ. “ οἷὖὉἣ “- κ᾿ ἐένοι, ὡς τι τῶν δεόντων δρῶντας ὅταν πὲρὲ τὸν τε- 

᾿ϑνεῶτα κυπτάζωσι" πολλὰ δὲ ἤδη στρατόπεδα διὰ 
᾿ ατῇ ἵ ς , ὃ ᾽ Ὰ ᾽ν 3 ’ τὴν τοιαύτην ἁρπαγὴν ἀπώλετο. Καὶ μάλα. ᾿Ινελεὺ- 

; 9 “Ὁ ΓΙ - ϑερον δὲ οὐ δοκεῖ καὶ φιλοχρήματον, νεκρὸν συλᾶν, 
καὶ γυγαικείας τε καὶ σμικρᾶς διανοίας, πολέμιον 



Ζὰ 
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νομίζειν τὸ σῶμα τοῦ τεϑνεῶτος, ἀποπταμένου τοῦ 
ἐχϑροῦ, λελοιπότος δὲ ᾧ ἐπολέμει; ἢ οἴει τὶ διάφο- 
ρον δρᾷν τοὺς τοῦτο ποιοῦντας τῶν κυνῶν, αἷ τοῖς 
λέϑοις οἷς ἂν βληϑῶςι χαλεπαΐίνουσι, τοῦ βάλλοντος 

οὐχ ἁπτόμεναι; Οὐδὲ σμικρὸν, ἔφη. ᾿Βατέον ἄρα τὰς 
ψεκροουλίας, αἱ τὰς τῶν ἀναιρέσεων διακωλύσεις. 
χι ᾿ ; 3φῳι Π «.Ἐ 

“ατέον μέντοι, ἔφη, νὴ 4ία. Οὐδὲ μὴν που πρὸς τὰ 
« ι ἡ ἢ πἢ 2) ς ὃ ν 2! 
ἱερὼὺ τὰ ὁπλα. οὐσομεν, ὡς ἀναϑησοντες" ἄλλως τε 

ἢ “ ες ΟἹ τ ε »ν ᾽ ἊὋ Π 

καὶ τὰ τῶν Ξλλήνων, ἐάν τι ἡμῖν μέλῃ τῆς πρὸς τοὺς 
7) ἜΞ 2 “ ν 

ἄλλους “Ἕλληνας εὐνοίας. μᾶλλον δὲ καὶ φοβηϑησό- 
ΕῚ ᾿ ΄“ 

μεϑα μὴ τι μίασμα ἢ, πρὸς ἱερὸν τὰ τοιαῦτα ἀπὸ 
τῶν οἱκεί ἐρευν, ἐὰν μὴ τι δὴ ὃ ϑεὸς ἀλλο λέ τῶν οἰκείων φέρειν, ἐὼν μὴ ὴ ς ἀλλο λέγῃ. 

2; Υ͂ Γ -ῳ " »ο»οἴ ε--. 

Ορϑότατα, ἔφη. Τί δὲ; γῆς τε τμήσεως τῆς Πλλης- 
»“᾿ Ὶ -ῳ ΚῪ - 

γικῆς, καὶ οἰκιῶν ἐμπρήσεως, ποῖόν τι σοὶ δράσουσιν 
οἵ στρατιῶται πρὸς τοὺς πολεμίους; Σοῦ, ἔφη, δό- 
ξαν ἀποφαινομένου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι. ᾿Εμοὲ μὲν 

3 -Ὸ 

τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δοκεῖ τούτων μηδέτερα ποιεῖν, 
" ᾿ ΕῚ - Ἦν -ξο ς ἘΠ . 

ἀλλὰ τὸν ἐπέτειον καρπὸν ἀφαιρεῖσθαι. καὶ ὧν ἕνε- 

κα, βούλει σοι λέγω; Πάνυ γε. Φαίνεταί μοι, ὡσ- 

περ παὶ ὀνομάζεται δύο ταῦτα τὰ ὀνόματα, πόλεμός 
τε καὶ στάσις, οἵτω καὶ εἶναι δύο, ὄντα ἐπὶ δυοῖν 
τινοῖν διαφοραῖν" λέγω δὲ τὼ δύο, τὸ μὲν, οἰκεῖον 
καὶ ξυγγενές" τὸ δὲ, ἀλ λότριον καὶ ὀϑνεῖον. ἐπὶ μὲν 
οὖν τῇ τοῦ οἰκείου ἔχϑρα, στάσις κέκληται" ἐπὶ δὲ 
τῇ τοῦ ἀλλοτρίου, πόλεμος. Καὶ οὐδέν γ᾽, ἔφη, ἄπο 
τρόπου λέγεις. Ὅρα δὴ καὶ εἰ τόδε πρὸς τρόπου λέ- 
7γω. φημὶ γαρ τὸ μὲν “Ἑλληνικὸν γένος, αὐτὸ αὑτῷ 

οἰκεῖον εἶναι καὶ ξυγγενὲς, τῷ δὲ βαρβαρικῷ ὀϑνεῆε 
ὄν τὲ καὶ ἀλλότριον. Καλῶς γε, ἔφη. Ἕλληνας μὲν 

͵ 

Ϊ 
᾿ 
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ἄρα βαρβάροις, καὶ ὁ βαρβάρφονξἙλλησι πολεμεῖν μαχο- 
μένους τε φήσομεν, καὶ ὑπολεμίους φύσει εἶναι, καὶ πό- 

λεμ οντὴν ἔχϑραν ταύτην κλητέον" “Ἑλληνας δέ Ἕλλησιν, 
ὅτάν τι τοιοῦτον δρῶσι, φύσει μὲν φίλους εἶναι, γοσεῖν 
δ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ τὴν Ελλάδα καὶ στασιάζειν. καὶ στάσιν 
τὴν τοιαὑὕτην ἔχϑραν κλητέον. ᾿Εγὼ μὲν, ἔφη, συγ- 
χωρῶ οὕτω νομίζειν. Σκόπει δὴ, εἶπον, ὅτι ἐν τῇ νῦν 
ὁμολογουμένῃ στάσει, ὅπου ἄν τι τοιοῦτο γένηται, 
καὶ διαστῇ πόλις, ἐὰν ἑκάτερον ἑκατέρων τέμνωσιν 
ἀγροὺς, καὶ οἰκέας ἐμπιπρῶσιν, ὡς ἁλιτηριώδης Τϑ 

λοκεῖ ἢ στάσις εἶναι, καὶ οὐδέτεροι αὐτῶν φιλοπό- 
λιδες. οὐ γὰρ ἄν ποτε ἐτόλμων τὴν τροφόν. τε καὶ 
μητέρα κείρειν " ἀλλὰ μέτριον εἶναι τοὺς καρποὺς ἀ- 
φαιρεῖσϑαι τοῖς κρατοῦσι τῶν κρατουμένων, καὶ δι- 

ανοεῖσϑαι ὡς διαλλαγησομένων καὶ οὐχ ἀεὶ πολεμη- 
σόντων. Πολὺ γὰρ: ἔφη, ἡμερωτέρων αὕτη ἡ διάνοια 
ἐκείνης. Τί δὲ δή; ἔφην, ἣν σὺ πόλιν οἰκίζεις, οὐχ 
Ελληνὶς ἕσται; ΖΙεῖ γ᾽ αὐτὴν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἀγα- 

ϑοί τε καὺ ἥμεροι ἔσονται; Σφόδρα 78. ̓Αλλ οὐ φι» 
λέλληνες; οὐδὲ οἰκείαν τὴν “Ελλάδα ἡγήσονται, οὐδὲ 
κοινωνήσουσιν ὧνπερ ἄλλοι ἱερῶν; Καὶ σφόδρα 78. 
Οὐκοῦν τὴν πρὸς τοὺς “Βλληνας διαφορὼν, ὁ ὡς οἰκεί- 
ουὅς, στάσιν ἡγήσονται, καὶ οὐδὲ ὁ ὀγομάσουσι πόλε- 
μον; Οὐ γάρ. Καὶ ὡς διαλλαγησόμενον ἄρα διοί- 
σονται; Πάνυ μὲν οὖν. Εὐμενῶς δὴ σωφρονιοῦσιν, 
οὖκ ἐπὶ δουλείᾳ κολάζοντες, οὐδ᾽ ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ σωφρο- 
γισταὶ ὄντες, οὐ πολέμιοι. Οὕτως, ἔφη. Οὐδ᾽ ἄρα 
τὴν “Ἑλλάδα Ἕλληνες ὄντες κεροῦσιν, οὐδὲ οἰκήσεις 
ἐμπρήσουσιν" οὐδὲ ὁμολογήσουσιν ἐν ἑκάστῃ πύλει 

Ρσλτ ΤΟΥ, Ν 
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5 - ΕΥ τ 327 τ νν ΓΙ πάντας ἐχϑροὺς αὐτοῖς εἶναι, καὶ ἄνδρας καὶ γυγαῖ- 

Ἃ Ὁ 5η)3 2ὴ Ὁ «Ἀν τ ΕΝ Α 4 ἘΡΆΝΝ κας καὶ παῖδας, ἀλλ ὀλέγους ἀεὶ ἐχϑροὺς τοὺς αἱἰτί- 

ουὅς τῆς διαφορᾶς. καὶ διὰ ταῦτα πάντα οὔτε τὴν 
γὴν ἐθελήσουσι κείρειν αὐτῶν, ὡς φίλων τῶν πολ- 

-- 327 3 , . , 

λῶν, οὔτε οἰκίας ἀνατρέπειν" ἀλλὰ μέχρι τούτου ποι- 
ἦσονται τὴν διαφορν, μέχρις οὗ ἂν οἵ αἴτιοι ἄναγ- 
κασϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἀγναιτίων ἀλγούντων δοῦναι δί- 

ϑ ος τ ι , -᾽ ει Ἐξ 

κην. -“Εγὼ μὲν, ἔφη, ὁμολογῶ οὕτω δεῖν πρὸς τοὺς 
4 «ες 

ἐναντίους τοὺς ἡμετέρους πολέτας προσφέρεσϑαι" 
. ΄ κ 9 7] Υ ε ω ς εἰ-ν- Ξ 

πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους, ὡς νῦν οἱ “Βλληνες πρὸς 
5. Υ̓͂ Ἢ ἢ , ι ἌΝ .ο ᾿ Υ - 

ἀλλήλους. Τιϑῶμεν δὴ καὶ τοῦτον τὸν γόμον τοὶς 
φύλαξι, μήτε γῆ" τέμνειν, μήτε οἰκίας ἐμπιπράναι; 
Θῶμεν, ἔφη, καὶ ἔχειν γ8. καλῶς ταὐτά τὸ. καὶ τὰ 

σϑεν. ἀλλὰ γά δοκεῖς, ὦ Σὰ ἐάν τι πρύσϑεν. ἀλλὰ γάρ μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, ἐδν τις 
σοὶ τὼ τοιαῦτα ἐπιτρέπῃ λέγειν, οὐδέποτε μνησϑὴτ- 

εν .) -Ὁ ζω 

σεσϑαι ὁ ἐν τῷ πρόσϑεν παρωσάμενος, πάντα ταῦ- 
, ε; 

τα εἴρηκας, τὸ, ὡς δυνατὴ αὕτη ἡ πολιτεία γενέσθαι, 
καὶ τίνα τρόπον ποτὲ δυνατή. ἐπεὶ ὅτι γε εἶ γένοιτο, 

Ἐν ον 2» 3 " ͵ ἴΞ ἢ ἃ Εἰ « 
πᾶάγτ ἂν εἴη ἀγαϑὰ πόλει ῃ γένοιτο, καὶ ἃ σὺ πα- 

ΕἸ τ ΕΠ) δ - μὴ 2 

ραλεέπεις, ἐγὼ λέγω, στι καὺ τοὺς πολεμίοις ἀριστ 

ἂν μάχοιντο, τῷ ἥκιστα ἀπολείπειν ἀλλήλους, γινώ- 
ἐ -Ὁ ῳὉ 9 

υχογτές τὲ καὶ ἀνακαλοῦντες ταῦτα τὰ ὀνόματα ἕαυ- 
-Ὁ 9 ἵ ’ ς-»"ν 2 Υ Ἃ 3 “ο 

τοῖς, ἀδελφοὺς, πατέρας, υἱεῖς. δι δὲ καὶ τὸ ϑῆλυ 
5 " Β ῆζος “ Ω 9 ὦ ᾿ 5» ὟΝ 
συστρατεύοιτο, εἴτε καὶ ἐν τῇ αὐτῇ τάξει, εἴτε καὶ 
3) ᾿ « -“ »" 

ὁπισϑὲν ἐπιτεταγμενον, φόβων τὲ ἕνεκα τοὺς ἐχϑροὶς, 
ΟΝ Βλο να ᾿ λων " Υ Ξ.9 ὦ καὶ εἰποτὲ τις ἀγάγκη βυηϑείας γένοιτο, οὐδ᾽ τι 

5 3 -- εὶ 

ταύτη πάντη ἄμαχοε ἂν εἶεν, καὶ οἴκοι γε, μὲ παρα- 
’ Φ ᾿ [] ὃ 5) 3 -ο .-- »ν ϑ Φ 

λείπεται ἀγαθὰ σὰ ἂν εἴη αὐτοῖς, δρῶ. ἀλλ ὡς 
. ω-ῳω ς .-Ὁ ο- [ Ὁ ΕῪΣ δ}. Ἁ( 5) 

ἐμοῦ ὁμολογοῦντος ταῦτα πάᾶντοι ὁτρ εἴη αν; καὶ ἀλ- 
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λά γε μυρία, εἢ γένοιτο ἡ πολιτεία αὕτη, μηκέτι 
πλείω περὶ αὐτῆς λέγε. ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἤδη, σεξι- 
ρώμεϑα ἡ ἡμᾶς αὐτοὺς πείϑειν, ὡς δννατὸν, καὶ ἢ δυ- 

γατόν . τὰ δ᾽ ἄλλα χαίρειν ἐῶμεν. ᾿μξαίφνης 7 σὺ, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὥσπερ καταδρομὴν ἐποιήσω ἐπὸ τὸν λό- 
γον μου" καὶ οὐ συγγινώσκεις στρατενομένῳ., ἔσως 
γὰρ οὐκ οἶσϑα ὅτι μόγις μοι τὼ δύω κύματε ἐχφυ- 
γόντι, νῦν τὸ μέγιστον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυ- 
μέας ἐπάγεις" ὃ ἐπειδὰν ἴδῃς τε. καὶ ἀκούσῃς, πάνυ 
συγγγώμην ἕξεις, ὅτι εἰκότως ἄρα ὥκγνουν τε καὶ ἐδε- 
δοίκειν. οὕτω παράδοξον λόγον λέγειν τὲ καὶ ἐπιχει- 
ρεῖν διασκοπεῖν. Ὅσῳ ἂν, ἔφη, τοιαῦτα πλείω λέγης, 
ἧρτον ἀφεϑήση ὑφ᾽ ἡμῶν, πρὸς τὸ μὴ εἰπεῖν πῇ δυ- 
γοιτὴ γίγνεσϑοι αὕτη ἡ πολιτεία. ἀλλὰ λέγε, καὶ μὴ 
διάτριβε," Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρῶτον μὲν χρὴ τόδε 
ἀναμνησθῆναι, ὅτι ἡμεῖς ζητοῦντες δικαιοσύνην οἵ- 
ὃν ἐστι καὶ ἀδικίαν», δεῦρο ἥκομεν. Χρή. ἀλλὰ τὲ 
τοῦτο; ἔφη. Οὐδέν: ἀλλ᾽ ἐὰν εὕρωμεν οἱόν ἐστι δι- 
καιοσὑνγη, ἄρα καὶ ἄνδρα τὸν δίκαιον ἀξ Ξιώσομεν μη- 
δὲν δεῖν αὐτῆς ἐκείνης διαφέρειν, ἀλλὰ παγταχῆ τοι- 
οὗτον εἶναν οἷον δικαιοσύγη ἐστίν; ἢ ἀγαπήσομεν 
ἐὰν ὅτι ἐγγύτατα αὐτῆς ἢ ̓ καὶ πλεῖστα τῶν ἀλλων 
ἐκείνης μετέχῃ; " Οὕτως, ἐ ἑφη, ἀγαπήσομεν. Πᾶαρα- 

δείγματος ὄρα ἕνεκα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐζητοῦμεν αὐτό τε 
δικαιοσύνην οἷόν ἐ ἔστι, καὶ ἄνδρα τὸν δίκαιον, εἰ γέ- 
γοιτο, καὶ οἷος ἂν εἴη γενόμενος" καὶ ἀδικίαν αὖ, 
καὶ τὸν ἀδικώτατον εεἵγα εἰς ἐκείγους ἀποβλέποντες, 
οἷοι ἂν ἡμῖν φαίνωνται εὐδαιμονίας 1ε πέρι καὶ τοῦ 
ἐναγτίον, ἀγαγκαζῴμεϑα καὶ περὸ ἡμῶν αὐτῶν ὅμο: 

Ἵ 5 
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λογεῖν, ὃς ἂν ἐκείνοις ὅτι ὁμοιότατος ἢ, τὴν ἐκείνοις ᾿ 
μοῖραν ὁμοιοτάτην ἕξειν" ἀλλ οὐ τούτου ἕνεκα ἵν᾽ 
ἀποδείξωμεν ὡς δυνατὰ ταῦτα γίχνεσϑαι. Τοῦτο 
μὲν, ἔφη, ἀληϑὲς λέγεις. Οἴει ἂν οὖν ἧττόν τι ἄγα- 
ϑὸνγ πρυόλον εἶναι, ὃς ἂν γράψας παράδειγμα οὗ- 
ος ἂν εἴη ὃ κάλλιστος ἄνϑρωπος, καὶ πάντα εἰς τὸ 

γράμμα ἱκανῶς ἀποδοὺς, μὴ ἔχοι ἐπιδεῖξαι ὧς καὶ 

δυνατὸν γενέσθαι τοιοῦτον «ἄνδρα; ς Μὰ ΖΔ, οὗκ 
ἔγωγ᾽, ἔφη. τί οὖν; οὗ καὶ ἡμεῖς, φαμὲν, παράδει- 
μὰ δ δ δΌ ΜΒ λόγῳ ἀγαθῆς πόλεως; Πάνυ χα “πτ- 
τόν τι οὖν οἶξτε ἡμᾶς εὖ λέγειν τούτου ἕνεκα; ἐὰν μὴ 
ἔχωμεν ἀποδεῖξαι ὦ: δυνατὸν οὕτω πόλιν οἰκῆσαι 
ὡς ἐλέγετο; Οὐ δῆτα, ἔφη. Τὸ μὲν τοίνυν ἀληϑὲς, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὕτω. εἰ δὲ δὴ καὶ τοῦτο προϑυμηϑῆναι 
δεῖ σὴν χάριν, ἀποδεῖξαι πῇ μάλιστα καὶ κατὰ τί 

δυνατώτατ᾽ ἂν εἴη , πάλιν μοι πρὸς τὴν τοιαύτην. ὅ- 
πόδειξιν τὰ αὐτὰ διομολόγησαι. Τιὰ ποῖα; Α(ρ᾽ οἷόν 
τὲ τι πραχϑῆναι ὡς λέγεται, ἢ φύσιν ἔχει πρὰξ ζι» λ8: 

ξεως ἧττον ἀληϑείας ἐφάπτεσθαι, κἄν. εἰ μὴ τῳ δο- 
κῇ; ἀλλὰ σὺ πότερον ὁμολογεῖς οὕτως, ἢ οὔ; Ὅμο- 

λογῶ, ἔφη. Τοῦτο μὲν δὴ μὴ ἀνάγκαξέ μὲ; οἵα τῷ 
λόγῳ διήλθομεν, τοιαῦτα παντάπασι καὶ τῷ ἔρ γῳ 
δὴ γιγνόμενα ἀποφαίνειν" ἀλλ᾽ ἐὰν οἷοί τὲ γενώμε- 
ϑα εὑρεῖν ὡς ἂν ἐγγύτατα τῶν εἰρημένων πόλις οἱ- 
κήσειε, φάναι ἡμᾶς ἐξευρηκέναν ὡς δυνατὰ ταῦτι. 
γέγνεσθϑαι ἃ σὺ ἐπιτάττεις. ἢ οὐκ ἀγαπήσεις τοὐτω: 

τυγχάνων; ἐγὼ μὲν γὰρ ἂν ἀγαπῴην. Καὶ γὰρ ἐγω. 
ἔφη. Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικε; πειρώμεϑα ζ',. 
τεῖν τὸ καὶ ἀποδεικνύγαι, τί ποτὲ νῦν καχῶς ἐν ταὶ 
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Ρ ᾿ Φν . ὁ [] ὅν. Νὰ ἄ χὰ 
πόλεσι πράττεται, δι ὁ οὐχ οὕτως οἰκοῦνται" καὶ τί- 

γος ἂν σμικροτάτου μεταβαλόντος ἔλϑοι εἰς τοῦτον 
τὸν τρόπον τῆς πολιτείας πόλις" μάλιστα μὲν, ἑνός" 

9 ι ι -» 3 . κι « 2) [ Π 3 

εἰ δὲ μὴ, δυοῖν" εἰ δὲ μὴ, ὁτι ὀλιγίστων τὸν ἄρι- 

ϑμὸν, καὶ σμικροτάτων τὴν δύναμιν. Παντάπασι μὲν 
οὖν, ἔφη. “νὸς μὲν τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, μεταβαλό»- 
: τος, δοκεῖ μέν μοι ἔχειν δεῖξαι ὕτι μεταπέσον ἄν" οὐ 
μέντοι σμικροῦ γε, οὐδὲ ῥᾳδίου, δυνατοῦ δέ. Τίνος; 
ἔφη. Ἔπ' αὐτὸ δὴ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, δὲμι ὃ τῷ μεγίστῳ πα- 

ρεικάζομεν. κύματι. εἰρήσεται δ᾽ οὖν, εἰ καὶ μέλλει 
γέλωτί τε ἀτεχνῶς, ὥσπερ κῦμα ἐκγελῶν, καὶ ἀδοξίᾳ 
κατακλύσειν. σκόπει, δὲ δ᾽ μέλλω λέγειν. “έἐγε, ἔφη. 
᾿Εὰν μὴ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἢ οἵ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἕν 
ταῖς πόλεσιν, ἢ οἱ βασιλεῖς τε γῦν λεγόμενοι καὶ ὃν- 
νάσταν φιλοσοφήσωσι γνησίως τὲ καὶ ἱκανῶς, καὶὺ 
τοῦτο εἷς ταὐτὸν ξυμπέσῃ δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ 
φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ᾽ ἑκά- 
τερον αἵ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισϑῶσιν, 

οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλε- 

σιν" δοκῶ δὲ, οὐδὲ τῷ ἀνϑρωπέίέγῳ γένει. οὐδὲ αὕτη 
ἡ πολιτεία μήποτε πρότερον φυῇ τε εἰς τὸ δυνατὸν 
καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ, ἣν γὺν λόγῳ διεληλύθαμεν. ἀλ- 
λὰ τοῦτό ἐστιν ὃ ἐμοὶ σάλαν ὕὅκγον ἐντέϑησι λέγειν, 
ὁρῶντι ὡς πολὺ παρὰ δόξαν ῥηϑησεται. χαλεπὸν γὰρ 
ἰδεῖν ὁ τι οὐκ ἂν ἄλλη τὶς εὐδαιμονήσειεν » οὔτε ἰδίᾳ 
οὔτε δημοσίᾳ. Καὶ ὃς, ὦ “Σώκρατες, ἔφη, τοιοῦτον 
ἐκβέβληκας ὁῆμά τὲ καὺ Αὖγον, ὃν εἰπὼν ἡγοῦ ἐπέ 
σὲ πάνυ πολλοὺς τε καὶ οὐ φαύλους γὺῦν οὕτως, οἵ- 
ον» ῥίψαντας τὰ ἱμάτια, γυμνοὺς λαβόντας ὃ, τι ἑκά- 



98 ΟῬΙΑΆΤΟΝΙΒ ἐπι θις, ἂν 
6: τ᾿ ᾿ν : ἀπ ' τ 

στον παρέτυγεν ὑπλον, ϑεῖν διατεταγμένους, ὥς ϑαυ- 
, 2 , «Ὁ 3 ᾿ ω Ὁ 

μάσια ἐργασομένους. οὖς εἰ μὴ ἀμυνεῖξ τῷ λόγῳ, καὶ 
ἐχφεύξῃ, τῷ ὄντι τωϑαξόμενος δώσεις δίκὴν; Οὐκ. 
οὖν σὺ μοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τούτων αἴτιος; Καλῶς 7), 

ἔφη, ἐγὼ ποιῶν. ἀλλά τοι σὲ οὐ προδώσω, ἀλλ᾽ ἀμυ»- 
γνῶ οἷς δύναμαι. δύναμαι δὲ εὐνοίᾳ τε καὶ τῷ παρᾶς: 

[ π.»» 32 27 ᾿] ΕἸ [ ὴ 

κπελεύυεσϑαι" καὶ ἰσὼς ἂν ἀλλοὺ του ἐμμελέστερῦν σὸρ 
ἀποκρινοίμην. ἀλλ᾽ ὡς ἔχων τοιοῦτον βοηϑὸν , πεὲι- 

ρῶ τοῖς ἀπιστοῦσιν ἐνδείξασθαι ὃ ὅτι ἔχει ἣ σὺ λέγεις, 

Πειρατέον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐπειδὴ καὶ σὺ οὕτω μεγάλην 
8 

ξυμμαχίαν παρέχεις. ἀναγκαῖον οὖν μον δοκεῖ, εἰ 

μέλλομέν πὴ ἐκφεύξεσϑαι οὖς λέγεις, - διορίσασϑοαν 
9 . ᾿ 

πρὸς αὐτοὺς, τοὺς φιλοσόφους τίνας λέγοντες, τολ- 
- - 3 

μῶμεν φάναι δεῖν ἄρχειν. ἵνα διαδήλων γενομένων, 
3 νὼ Ξ2 

δύνηταί τις ἀμύνεσθαι, ἐνδεικνύμενος ὅτι τοῖς μὲν 
προσήκὲν φύσει ὄπτεσϑαΐ τε φιλοσοφίας, ἡγεμονεὺ- 

Ὁ ΣΝ ΤῚ ῳ Ρ "»Ὡ- ϑ “δ. [ ο 

διν τ ἐν τῇ πόλει" τοῖς δ᾽ ἄλλοις, μήτε ἅπτεσϑαι, 
51 “ ωε ᾿ ο ΡΒ. ") 5» ΠΎΘΩΝ ἢ 

ἀκολουϑεῖν τε τῷ ἡγουμένῳ. «Ὥροι ἂν εἴη, ἔφη, δρί- 
ξεσϑαι. Ἴι δὴ, ἀκολούϑησόν μοι τῇδε͵ ἐὼν αὐτὸ 
ὑμηγέπη ἱκοινῶς ἐξηγησώμεϑα. (γε δὴ, ἔφη. Ἄναμις 
μνήσκειν οὖν σε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δεήσει, ἢ μέμνησαι ὅτι 
ὃν ἂν φῶμεν φιλεῖν τι, δεῖ φανῆναι αὐτὸν, ἐὰν ὁρ- 
ϑῶς λέγηται, οὐ τὸ μὲν φιλοῦντα ἐκείνου, τὸ δὲ μὴ, 
»» " ᾿ 3 5᾽ ε 3» 

ἀλλα πᾶν στέργοντα; Αναμιμνήσκειν, ἔφη, ὡς ἔοι- 
“ 2 ᾿ ω- Ξ , 

χξ, δεῖ. οὐ γὰρ πάνυ γε ἐννοῶ. Ἄλλῳ, εἶπον, ἔπρε- 
53 γι ἵ ’ Οκὸ ὦ 3 λοϑια - πεν, ὦ Τλαύκων, λέγειν ἃ λέγεις" ἀνδρὲ δ᾽ ἐρωτικῷ 

οὐ πρέπει ἀμνημονεῖν ὅτι πάντες οὗ ἐν ὥρᾳ τὸν φε- 
λύπαιδα καὶ ἐρωτικὸν ἁμηγέπη δάκνουσΐἑ τε καὶ κι- 

γοῦσι, δοκοῦντες ἄξιοι εἶγαι ἐπιμελείας τε καὶ τοῦ 
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ἀσπάξεσϑαι. ἢ οὐχ οὕτω ποιεῖτε πρὸς τοὺς καλοὺς; 
ὁ μὲν, ὅτι σιμὸς, ἐπίχαρις κληϑεὶς, ἐπαινεθήσεται 

ὕφ ὑμῶν τοῦ δὲ τὸ γρυπὸν, βασιλικὸν φατὲ εἶναι" 
τὸν δὲ δὴ διὰ μέσου τούτων, ἐμμετρότατα ἔχειν. μέ- 

λανὰς δὲ, ἀνδρικοὺς ἰδεῖν λευκοὺς δὲ, ϑεῶν παῖ- 

'δὰς εἶναι. μελαγχλώρους δὲ καὶ τοὔνομα οἶδεν τινὸς 

ἄλλου ποίημα εἶγαι ἢ ἐραστοῦ ὑποκοριξομένου τε 
"καὶ εὐχερῶς φέροντος τὴν ὠχφότητα, ἐὰν ἐπὶ ὥρᾳ ἢ; 
καὶ ἑνὶ λόγῳ πάσας προφάσεις προφασίζεσϑέ τε, καὶ 

πάσας φωνὰς ἀφίετε, ὥστε μηδένα ἀποβάλλειν τῶν 
ἀνϑούντων ἐν ὥρᾳ. Εἰ βούλει, ἔφη, ἐπ᾿ ἐμοῦ λέγειν 
περὶ τῶν ἐρωτικῶν ὅτε οὕτω ποιοῦσι, συγχωρῶ, τοῦ 
λόγου χάριν. τὶ δ᾽, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τοὺς φιλοίνους οὗ τὰ 
αὐτὰ ταῦτα ποιοῦντας δρᾷς; πάντα οἶνον ἐπὶ πά- 
σης προφάσεως ἀσπαζομένους; Καὶ μάλα. Καὶ μὴν 
φιλοτίμους γε, ὡς ἐγῷμαι, καϑορᾷς, ὅτι, ἂν μὴ 
στρατηγῆσαι δύνωνται, τριττυαρχοῦσι" γἀν μὴ ὑπὸ 
Μειζόνων καὶ σεμνοτέρων τιμῶνται, ὑπὸ σμικροτέ- 
ρων καὶ φαυλοτέρων τιμώμενον ἀγαπῶσιν, ὡς ὅλως 

τιμῆς ἐπιϑυμηταὶ ἐ ὄντες. Κομιδῇ μὲν οὖν. Τοῦτο δὴ 
φάϑι, ἢ μή. ἀρ᾽ οὖν ἂν τινος ἐπιϑυμητικὸν λέγωμεν, 
παντὸς τοῦ εἴδους τούτου φήσομεν ἐπιϑυμεῖν; 1) 
τοῦ μὲν, τοῦ δὲ οὔ; Παντὸς, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸν 

φιλόσοφον, σοφίας φήσομεν ἐπιϑυμητὴν εἶναι, οὐ 
τῆς μὲν, τῆς δ᾽ οὐ, ἀλλὰ πάσης; ᾿4ληϑῆ. Τὸν ἄρα 
περὶ τὰ μαϑήματα δυσχεραίνοντα, ἄλλως τε καὶ νέ- 
ον ὄντα, καὶ μήπω λόγον ἕγοντα τί τε χφηστὸν καὲ 
μὴ, οὐ φήσομεν Ψιδομβμθῃ, οὐδὲ φιλόσοφον εἶναι" 

ὥσπερ τὸν περὶ τὰ σιτία δυσχερῆ οὔτε πεινῆν φα- 
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9 “Ὁ ᾿ Ὁ} μεν, οὔτ᾽ ἐπιϑυμεῖν σιτίων" οὐδὲ φιλόσιτον, ἀλλὰ 

Υ̓ - κακόσιτον εἶναι. Καὶ ὀρθῶς γε φήσομεν. Τὸν δὲ δὴ 
εὐχερῶς ἐθέλοντα παντὸς μαϑήματος γεύεσθαι, καὶ 
ἀσμένως ἐπὶ τὸ μανϑάνειν ἰόντα, καὶ ἁπλήστως 
ἔχοντα, τοῦτον δ᾽ ἐν δίκη φήσομεν φιλόσοφον. ἢ 
γάρ; Καὶ ὃ Γλαύκων ἔφη, Πολλοὶ ἄρα καὶ ἀτοποι 
ἕσονταΐ σοι τοιοῦτοι. ὥστε γὼρ φιλοϑεάμονες πιάν- 
τες ἔμοιγε δοκοῦσι τῷ καταμανϑάνειν χαέροντες, 
τοιοῦτοι εἶναι" οἵ τε φιλήκοοι ἀτοπώτατοι τινὲς εἰ- 
σὴν, ὥς “ ἔν φιλοσόφοις τιϑέναι" οἵ πρὸς μὲν λόγους 
καὶ τοιαύτην διατριβὴν ἑκόντες οὖκ ἂν ἐθέλοιεν ἐλ- 
ϑεῖν" ὥσπερ. δὲ ἀπομεμισϑωκότες τὰ ὦτα ἐπακοῦσαι 
πάντων χορῶν, περιϑέουσι τοῖς Διονυσίοις, οὔτε 
τῶν κατὰ πόλεις οὔτε τῶν κατὼ κώμας ἀπολειπόμε- 

γοι. τούτους οὖν πάντας, καὶ ἄλλους τοιούτων τι- 

γῶν μαϑηματικοὺς, καὶ τοὺς τῶν τεχνυδρέων, φιλο- 
σύφους ἡ μας » Οὐδαμῶς, εἶπον" ἀλλ ὁμοίους μὲν 
φιλοσόφοις. Τοὺς δὲ ἀληϑεν οὗς, ἔφη, τένας λέγεις; 

Τοὺς τῆς διηθοίυα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, φιλοϑεάμονας. Καὶ 

τοῦτο μέν 7 ; ἔφη : ὀρϑῶς" ἀλλὰ πῶς αὐτὸ λέγεις; 

Οὐδαμῶς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ῥᾳδίως, πρός γε ἄλλον. σὲ δὲ 

οἶμαν ὁμολογήσειν μοι τὸ τοιόνδε. Τὸ ποῖον; Ἔπει- 
δὴ ἔστιν ἐναντίον καλὸν αἰσχρῷ, δύο αὐτὼ εἶναι. 
Πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν ἐπειδὴ δύο, καὶ ἕν ἑκάτερον. 
αὶ τοῦτο. Καὶ περὶ δικαίου καὶ ἀδίκου, καὶ ἀγα- 
ϑοῦ καὶ κακοῦ, καὶ πάντων τῶν εἰδῶν πέρι ὃ αὐτὸς 
λόγος" αὐτὸ μὲν, ἕν ἕκαστον εἶναι, τῇ δὲ τῶν πρά- 
ξεων καὶ σωμάτων καὶ ἀλλήλων κοινωνέᾳ πανταχοῦ 
φανταζόμενα, πολλὰ φαίνεσθαι ἕκαστον. ᾿Ορϑῶς. 
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ἔφη, λέγεις. Ταῦτῃ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, διαιρῶ, χωρὶς 
μὲν, οὕς νῦν 8δη ἔλεγες φιλοϑεάμονάς τε καὶ φιλο- 
τέχνους κα πρακτικοὺς, καὶ χωρὶς αὖ περὶ ὧν ὃ λό- 
γος" οὕς μόνους ἂν τις ὀρϑῶς προσείποι φολοσό- 
φουῦς. Πῶς, ἔφη, λέγεις; Οἱ μέν που, ἡν δ᾽ ἐγώ, φι- 

λήκοοι καὶ φιλοθεάμονες τάς τε καλὰς φωγὰς ἀσπά- 

ζονται καὶ χρόας καὶ σχήματα, καὶ πάντα τὰ ἐκ τῶν 
τοιοὕτων δημιουργούμενα, αὐτοῦ δὲ τοῦ καλοῦ ἀδὺ- 
γατος αὐτῶν ἡ διάνοια τὴν φύσιν ἰδεῖν τε καὶ ἀσπά- 
σασϑαι.᾿ Ἔχει γὰρ οὖν δὴ, ὦ ἔφη, οὕτως. Οἱ δὲ δὴ ἐπὶ 
αὐτὸ τὸ καλὸν δυνατοὶ ἰέναι τε καὶ δρᾷν καϑ' αὑτὸ, 
ἄρα οὗ σπάνιοι ἂν εἶεν; Καὶ μάλα. Ὃ οὖν καλὰ μὲν 
πράγματα γομέζων, αὐτὸ δὲ κάλλος μήτε νομίζων, 
μήτε, ἄν τις ἡγῆται ἐπὶ τὴν γνῶσιν αὐτοῦ, δυνάμε- 
γ»9ς ἕπεσϑαι, ὄναρ ἢ ὕπαρ δοκεῖ σοι ζῆν; σκόπει δέ; 
τὸ ὀνειρώττειν » ἄρα οὐ τόδε ἐστὶν, ἐάν τ᾿ ἐν ὕπνω 
τὴς, ἐάν τὲ ἐγρηγορὼς, τὸ ὅμοιόν τῳ, μὴ ὅμοιον, ἀλλ᾽ 
αὐτὸ ἡγῆται εἶναι ᾧ ἔοικεν; Ἔγωγ οὖν ἂν, ἢ δ᾽ ὃς, 
᾿φαΐην ὀγειρώττειν τὸν τοιοῦτον. 1’ δέ; ὃ τἀναντία 
τούτων, ἡγούμενός τὲ τι αὐτὸ καλὸν, καὶ δυνάμενος 
καδορᾷν καὶ αὐτὸ καὶ τὰ ἐκείνου μετέχοντα, καὶ 

᾿ οὔτε τὰ μετέχοντα, αὐτὸ, οὔτε αὐτὸ, τὰ μετέχοντα 
ἢ ἡγούμενος, ὕπαρ ἢ ὄναρ αὖ καὶ οὗτος δοκεῖ σοιζῆν; 
αὶ μάλα, ἔφη, ὕπαρ. Οὐκοῦν τούτου μὲν τὴν διά- 
»οια» ὡς γιγνώσκοντος, γνώμην ἂν ὀρϑῶς φαῖμεν 

εἶναι" τοῦ δὲ δόξαν, ὡς δοξάξοντος; Πάνυ μὲν οὖν. 

1 οὖν ἐὰν ἡμῖν χαλεπήνῃ οὗτος, ὃν φαμὲν δοξάζειν, 

ἀλλ᾿ οὐ γιγνώσκειν, καὶ ἀμφισβητῇ ὡς οὐκ ἀληϑῆ 
ἔγομεν, ἕξομὲν τι παραμυϑεῖσϑαι αὐτὸν, καὶ πεῖν 

] ] 
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ϑειν ἠρέμα ἐπικρυπτόμενοι ὅτι οὐχ ὑγιαίνει; “" 
γέτοι δὴ, ἔφη. 1ϑι δὴ σκόπει τί ἐροῦμεν πρὸς αὐτόν 
ἢ βούλει ὧδε πυνϑανώμεϑα πὰρ αὐτοῦ, λέγοντες ὦ ἢ 
εἴτι οἶδεν, οὐδεὶς αὐτῷ φϑόνος, ἀλλ᾽ ἄσμενοι ἂν ἴδοι- 
μὲν εἰδότα τι. ἀλλ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τόδε, “Ὃ γιγνώσκων, γι- 
γνώσκει τὶ, ἢ οὐδέν; σὺ οὖν μοι ὑπὲρ ἐκείνου ἄπο- 
κρίνου. “ἀποκρινοῦμαι, ἔφη, ὅτι γιγνώσκει, τι. "Πό- 

3 Ἁ 3 , 

τερον ὃν, ἢ οὐκ ὄν, Ὄν. πῶς γὰρ ἂν μὴ ὄν γέ τι 
γγνωσϑείη ; » Ἱκανῶς οὖν τοῦτο ἔχομεν, κἂν εἰ, πλεο- 

γαχῆ σκοποῖμεν, ὅτι τὸ μὲν παντελῶς ὃν, παντελῶς 
«. »ν ᾿ “ ε 

γνωστόν" μὴ ὃν δὲ μηδαμῆ, πάντη ἄγνωστον. Ἵκα- 
Υ͂ Ξ 5 ι ἵ [τ] » ε “πὶ ἢ Ν 

γώτατυ. Εἶεν. εἰ δὲ δὴ τι οὕτως ὅχει ὡς εἰναΐ τε καὶ 

μὴ εἶναι, οὐ μεταξὺ ἀν κέοιτο τοῦ εἰλικρινῶς ὄντο. 
καὶ τοῦ αὖ μηδομῆ ὦ ὕντοι: Μεταξὺ. Οὐκοῦν ἐπὶ μὲν 

τῷ ὄντι γκῶσις Ἵ», ἀγνωσία δ᾽ ἐξ ἀκρ νοι ἐπὶ τῷ μ᾽ 
ὄντι. ἐπὶ τῷ μεταξὺ δὲ τούτων, μεταξὺ τι καὶ ὅητη: 
τέον ἀγνοίας τε καὶ ἐπιστήμης, εἰ τι τυγχάνει 0) 
τοιοῦτον. Πάνυ μὲν οὖν. ζΑρ᾽ οὖν λέγομέν τι δόξαν 
εἶναι; Πῶς γὰρ οὔ; Πότερον ἄλλην δύναμιν ἐπι- 

Υ "᾿ ΠῚ δ Π 3 2... 2.3) 2!) ᾿ 

στήμης, ἢ τὴν αὐτὴν; «λλην. .Επ' ἄλλῳ ἀρατέτακται 

δόξα καὶ ἐπὶ ἄλλω ἐπιστήμη, κατὰ τὴν αὐτὴν δύνα- 
μιν, ἢ κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἑκατέρα τὴν αὑτῆς. 

« . 3 ρο τ 32!) 

Οὕτω. Οὐκοῦν ἐπιστήμης μὲν, ἐπὲ τῷ ὄντι πέφυκε 
“ « Ρ 12 αὖ 5 “ .Ἂ Ἢ ; ἣ ῳ Υ 

γνῶναι ὡς ἔστι τὸ ὃν; μᾶλλον δὲ, ὡδέ μοι δοκεῖ πρό- 
3 - ἊΣ ῇ - ' 

τερον ἀναγκαῖον εἶναι διελέσθαι. Πῶς; Φήσομεν 
- “ο΄ 2 τ. « »-ς 

δυνάμεις εἶναι γένος τὸ τῶν ὄντων, αἷς δὴ καὶ ἡμεῖς 
] Ὁ } 

δυγάμεϑα ἃ δυνάμεθα, καὶ ἀλλο πᾶν δ, τι περ ἂν 
δύνηται. οἷον λέγω, ὄψιν καὶ ἀκοὴν τῶν δυνάμεων 
Ὡς 2. 7) ͵ [᾿ ἵ ᾿ γ δίγαι, εἰ ἀρὰ μαγϑάνεις ὁ βούλομαι λέγειν τὸ εἶδος. 
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᾿ ᾿ , ἥν εκ ἡ " 

ἀλλὰ μανϑάνω, ἔφη. ἴκουσον δὴ ὃ μοί φαίνεται πῇ- 
ρὲ αὐτῶν. δυνάμεως γὰρ ἐγὼ οὔτέ τινὰ χρόαν δρῶ, 
οὔτε οχῆμα, οὔτέ τι τῶν τοιούτων οἷον καὶ ἄλλων 

πολλῶν - πρὸς ἃ ἀποβλέπων, ἕγια διορίζομαι παρ᾽ 
ἐμαυτῷ, τὰ μὲν, ἄλλα εἶναι, τὰ δὲ, ἀλλα. δυνάμεως 

δ᾽ εἷς ἐκεῖνο μόνον βλέπω ἐφ᾽ ᾧ τέ ἐστι καὶ ὃ ἀπερ- 
γάζεται" καὶ ταύτῃ ἑκάστην αὐτῶν δύναμιν ἐκάλε- 
σα᾿ καὶ τὴν μὲν ἐπὶ τὸ αὐτὸ τεταγμένην καὶ τὸ αὖ- 

᾿ " 323ϑ» νυ »ΣἿὃ ι ἢ. ὦ τὸ ἀπεργαζομένην, τὴν αὐτὴν καλῶ" τὴν δὲ ἐπὶ ἕτέ- 
οῳ) καὶ ἕτερον ἀπεργαζομένην, ἄλλην. τί δὲ σὺ; πῶς 
ποιεῖς ; Οὕτως, ὃ ἔφη. “Πεῦρο δὴ πάλιν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ 
ἄριστε ̓ ἐπιστήμην πότερον δύναμιν τινὰ φῇς εἶναι 
αὐτὴν, ἢ εἰς τῇ γένος τέϑης; Εἰς τοῦτο, ἔφη, πασῶν 

» μ 5 }ς : ΟΦ. . τ δι ᾽ γὲ δυνάμεων ἐῤῥωμενεστάτην. Τί δέ; δόξαν, εἰς δὺ- 
.» 5 3Ψ᾿ Ξ » 32 “ο 27 ὃ 

ψαμιν, ἢ εἰς ἄλλο εἶδος οἴσομεν; Οὐδαμῶς, ἕφη. ᾧ 
γοὺρ. δοξάζειν δυνάμεθα, οὐκ ἀλλό τι ἢ δόξα ἐστέν. 
Αλλὰ μὲν δὴ ὁλί λόγεις μὴ τὸ λλὰ μὲν δὴ ὀλίγον γε πρότερον ὡμολόγεις μὴ 
; ᾿ πῇ « ι Β.Ὶ »ἭἌ 

αὐτὸ εἶναι ἐπιστήμην Ὁ τε χαὶ δόξαν. Πῶς γὰρ ἂν, ἔφη, 

τόγε ἀναμάρτητον τῷ μὴ ἀναμαρτήτῳ ταὐτὸν ποτὲ 
τις γοῦν ἔχων τιϑείη» Καλῶς, ὴἡν δ᾽ ἐγώ. καὶ δῆλον 
ὅτι ἕτερον δόξα ἐπιστήμης ὁμολογεῖται ἡμῖν». Ἕτε- 

ρον». Ἔφ' ἑτέρῳ ἄρα ἕτερόν τι δυναμένη ἑκατέρα αὖ- 
τῶν πέφυκεν. “νάγκη. “Επιστήμη μὲν γέ που ἐπὲ τῷ 

ὄντι, τὸ ὃν γνῶναι ὡς ἔχει; Ναί, Δόξαν δὲ φαμὲν 
δοξάζειν; Ιγαΐ. ΝΗ ταὐτὸν ὕπερ ἐπιστήμη γινώσκεϊ; 

καὶ ἕσται γνωστόν τε καὶ δοξαστὸν τὸ αὐτό; ἢ ἀδὺ- 
9 , ΕῚ - , ,» 

γατον; δύνατον, ἔφη, ἐκ τῶν ὡμολογημένων" εἴπερ 
ἐπὶ ἀλλ χλ) δὲ ’ ᾿ δυγιά ᾿ δὲ 3 έ 

πὶ ἄλλῳ ἄλλη δύναμις πέφυκε, δυνάμεις δὲ ἀμφότϑ- 
ΓΥ - 2] 5 ,-ς ; 

ραν ἐστὸν, δόξα τὸ καὶ ἐπιστήμη" ἄλλη δὲ ἑκατέρα, 
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ξς υ») ΕῚ 7 ᾿ 3 2 ΩΝ ᾿ Ἂ 
ὡς ἔφαμεν. ἐκ τούτων δὴ οὔκ ἐγχωρεῖ γνωστὸν καὶ] 
δοξαστὸν ταὐτὸν εἶναι. Οὐκοῦν εἰ, τὸ ὃν »πυστὸν, 

ἀλλό τι ἂν δοξαστὸν ἢ ἢ τὸ ὃν εἴη; ᾿λλο. “φ οὖν τὸ 
μὴ ὃν δοξάζει; ὴ ἀδύνατον καὶ δοξάσαι τό γε μὴ ὃν; 

ἐνγόει δὲ" ̓ οὐχ ὁ δοξάζων, ἐπί τι φέρει τὴν δόξαν; ἢ 
οἷός τε αὖ δοξάζειν μὲν, δοξάξειν δὲ μηδέν; ᾿Αδύνα-. 

τον. .4λλ᾽ ἕν γὲ τι ΔΡΕΜΕῪΝ ὁ δοξάζων; Ιναΐ, ᾿Αλλὰ μὴν, ᾿ 
Ἀρ' ὰ νΝ » εο 39 ᾿ ᾿ 3 ; 3.ὺΧ ἀμ 
μὴ ον» γε, οὐχ ἕν τι, ἀλλὰ μηδὲν, ὀρϑότατ' ἂν προσ- 
αγορεύοιτο. Πάνυ γε. Π]ὴ ὄντι μὴν ἄγνοιαν ἐξ ἀ-᾿ 

᾿ δ᾽» 2) ᾿ -“ 9 -Ὁ 2» 3 Ι 
»αγκης ἀπέδομεν, ὁντι δὲ γνῶσιν. Ορϑῶς, ἑφή. ̓ Θὺχ , 
ὅρα ὃν, οὐδὲ μὴ ὃν δοξάξει. Οὐ γάρ. Οὔτε ἄρα ἄ- 

: 
γνοια, οὔτε γνῶσις, δόξα ἂν εἴη. Οὐκ ξοικεν. “ρ' οὖν 

ἐκτὸς τούτων ἐστὶν ὑπερβαϊνουσαῆ γνῶσιν φαρήνεια, 
ἢ ἃ ἄγνοιαν ἀσάφεια; Οὐδετέρα. ᾿Αλλ ἄρα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
γνώσεως μέν σοι φαΐνεται δόξα σκοτωδέστερο», ἃ ἀγνοί- 

ας δὲ πα ὐκεθονν Καὶ πολὺ 7, ἔφη. Εἰ δ᾽ ἀμφοῖν 
μεταξὺ κεῖται; ναί. ἩμΙεταξὺ ἄρα ἂν εἴη τοὑτοιν ἢ 

δόξα. Κομιδῇ μὲν οὖν. Οὐκοῦν ἐ ἔφαμεν ἐν τοῖς πρό- 
σϑεν, εἴ τι φανείη οἷον ἅμα ὃν τε καὶ μὴ ὃν, τὸ τοι- 
οὕτον μεταξὺ κεῖσθαι τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος τε καὶ τοῖ 
πάντως μὴ ὄντος; καὶ οὔτε ϑρσέρνηε οὔτε ἄγνοιαν 
ἐπὶ αὐτῷ ἔσεσθαι, ἀλλὰ τὸ μεταξὺ αὐ φανὲν ΑΥΥΟΩΝ 
καὺ ἐπιστήμης; ᾿Ορϑῶς. Ἰγῦν δὲ γε πέφανται μεταξὺ 

τούτοιν ὃ δὴ καλοῦμεν δόξαν. Πέφανται. ᾿Εκεῖνο δὴ 
λείποιτ᾽ ἂν ἡμῖν εὑρεῖν, ὡς ἔοικε, τὸ ἀμφοτέρων με- 
τέχον, τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, καὶ οὐδέτερον εἰλι- 
κρινὲς ὀρϑῶς ἃ ἂν προσαγορευύμενονν ἵνα ἐὰν φανῇ 

δοξαστὸν αὐτὸ εἶναι, ἐν δίκη προσαγορεύωμεν, τοῖς 
μὲν ἄκροις τὼ ἄκρα, τοῖς δὲ μεταξὺ τὰ μεταξὺ ἄἀπο- 
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διδόντες. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτω. Τούτων δὴ ὑποκειμέ- 
νων; λεγέτω μοι, φήσω, καὶ ἀποπρινέσθω ὅ χρηστός" 
ὃς αὐτὸ μὲν καλὸν, καὶ ἰδέαν τινὰ αὐτοῦ κάλλους 
μηδεμίαν ἡγεῖται ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχουσαν" 
πολλὰ δὲ τὰ καλὰ γομέζει ἐκεῖνος ὃ φιλοϑεάμων, καὶ 

οὐδαμῇ ἀνεχόμενος ἂν τις ἕν τὸ καλὸν φὴ εἶναι καὶ 
δίκαιον, καὶ τἄλλα οὕτω. τοὑτων γὰρ δὴ, ὦ ω ἄριστε, 
φήσομεν, τῶν πολλὼν λαλῶν, μῶν τι ἐστὶν ὃ οὐκ αἷ- 
σχρὸν φανήσεται; καὶ τῶν δικαίων, ὃ οὐκ ἄδικον; 
καὶ τῶν δσίων, ὃ οὐὰ ἀνόσιον; Οὔκ" ἀλλ ἀνάγκη, 

ἔφη, καὶ καλά πὼς αὐτὰ καὶ αἰσχρὰ φανῆναι, καὶ 
ὅσα, ἀλλὰ ἕ ἐρωτᾷς. Τί δὲ; τὰ πολλὰ διπλάσια ἡττόν 
τι ἡμίσεα ἢ διπλάσια φαίνεται; ; Οὐδέν. Καὶ μεγάλα 

δὴ καὶ σμικρεὶ, καὶ κοῦφα καὶ βαρέα, μὴ τι μᾶλλον 
ἃ ἂν φήσωμεν, ταῦτα προσρηϑήσεται, ἢ τἀναντία; 
Οὔκ" ἀλλ᾽ ἀεὶ, ἔφη, ἕκαστον ἀμφοτέρων ἕξεται. Πός- 
τερον οὖν ἐστι μᾶλλον 1 ἢ" οὐχ ἔστιν ἕκαστον τῶν πολ- 
λῶν τοῦτο ὃ ἂν τις φῇ αὐτὸ εἶναι; Τοῖς ἐν τοῖς ἔστι- 
ἀσεσιν, ἔφη, ἐπαμφοτερίζουσιν ἔοικε, καὶ τῷ τῶν 

παίδων αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐνούχου τῆς βολῆς 
περὶ τῆς νυκτερίδος, ὡς καὶ ἐφ᾽ οὗ αὐτὸν αὐτὴν αἷ- 
νίττονται βαλε: καὶ γὰρ ταῦτα ἐπαμφοτερίζειν, 
καὶ οὐτ' εἶναι οὔτε μὴ εἰναι οὐδὲν αὐτῶν δυγατὸν 
ταγίως γοῆσαι, οὔτ᾽ ἀμφότερα, οὔτε οὐδέτερον. Ἔ- 
χεὶῖς οὖν αὐτοῖς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὃ, τι χρ ἡσῇ, ἢ ὅποι ϑὴή» 
σεις καλλίω ϑέσιν τῆς μεταξὺ οὐσίας τὸ καὶ τοῦ μὴ 
- Ἷ ᾿ ᾿ 

εἶναι; οὔτε γάρ ποὺ σκοτο)δέστερα μὴ ὄντος πρὸς 

τὸ μᾶλλον μὴ εἶναι φανήσεται, οὔτε φανερώτερα ὃγ" 
" ν τ ᾿ .« τος πρὸς τὸ μᾶλλον εἶναι, ἀληθέστατα, ἔφη. Εὑρή 
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κὰμεν. ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅτι. τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμμ. 

μὰ καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων, μεταξὺ ποὺ κυλενθ. 
δεῖται τοῦ τε ὄντος “καὶ τοῦ μὴ ὄντος. Εἰλυιρινῶς. 

εὑρήκαμεν. Προωμολογήσαμεν δὲ γε, εἴτι τοιοῦτον. 
φανείη, δοξαστὸν αὐτὸ ἀλλ᾽ οὐ γνωστὸν δεῖν λέγε- 
σϑαι, καὶ τῇ μεταξὺ δυνάμει τὸ μεταξὺ πλανητὸν ἃ- 
λισκόμεγον, “Ὡμολογήσαμεν. Τοὺς ἄρα πολλὰ καλὰ 
ϑεωμέκους, αὐτὸ δὲ τὸ καλὸν μὴ ὁρῶντας, μηδ᾽ ἄλλῳ. 
ἐπὶ αὐτὸ ἄγοντι δυναμένους ἕπεσϑαι, καὶ πολλὰ δέ 

καια, αὐτὸ δὲ τὸ δίκαιον, μὴ, καὶ πάντα οὕτω, δο- 

ξάζειν φήσομεν ἅπαντα, γιγνώσκειν δὲ ἃ ὧν δοξάζου-. 
σιν οὐδέν. “Ἀνάγκη, ἕφη. Τί δ᾽ αὖ; τοὺς αὐτὰ ἕκαστω, 
ϑεωμένγους, καὶ ἀεὺ κατὰ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως ὄντα, ἀφ΄ 

᾿ δ - τ 
οὐ γινώσκειν, ἀλλ᾽ οὐ δοξάζειν; ᾿Ανάγκη καὶ ταῦτα. 

2 μνώ Ξ ᾿ -ῬὉ 4 ἢ Οὐκοῦν καὶ ἀσπάζεσϑαξ τε καὶ φιλεῖν τούτους μὲν. 
ταῦτα φήσομεν ἐφ᾽ οἷς γνῶσίς ἐστιν, ἐκείνους δὲ, ἐφ᾽ 

ε ΡΣ 2 [7] ! 

οἷς δόξα; ἢ οὐ μνημονεύομεν ὅτι φωγάς τε καὶ χρόας 
καλὰς καὶ τὰ τοιαῦτα ἔφαμεν τούτους φιλεῖν τε καὶ. 
ϑεᾶσθϑαι, αὐτὸ δὲ τὸ καλὸν οὐδ᾽ ἀνέχεσθαι ὡς τι ὃν; 
Μεμνήμεϑα. ΜΙὴ οὖν τι πλημμελήσωμεν φιλοδόξους 
καλοῦντες αὐτοὺς μᾶλλον ἢ φιλοσόφους; καὶ ἄρα ἣν 
μὲν σφόδρα χαλεπανοῦσιν, ἂν οὕτω λέγωμεν. Οὔκ" 
ἂν γέ μοι πείϑωνται, ἔφη. τῷ. γὼρ᾽ ἀληϑεῖ χαλεπαῖ- 
γει» οὔ ϑέμις. Τοὺς αὐτὸ ἄρα ἕχαστον τὸ ὃν ἄσπο- 
ζομένους, φιλοσόφους ἀλλ᾽ οὐ φιλοδόξους κλητέον. 

Παντάπασι μὲν οὖν. 
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ΟΠ ΡΟΣ ΟΣ γε 
δ ὦν πάγει δ ΟΝ 

Π 

ΨΓΕΡΙΕΖΧΙᾺΝΚΑΙΟΥ 

ΜΊΑ ΟΥΤΌΣ ἘΚΤΟ 

ο, μὲν δὴ φιλόσοφοι, ὴν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Γλαύκων, καὶ 
οὗ μὴ, διὰ μακροῦ τινος διεξελθόντος τοῦ λόγου, μό- 
γις πὼς ἀνεφάνησαν οἷοι εἰσὶν ἑκάτεροι. Ἴσως γὰρ, 
ἔφη, διὰ βραχέος οὐ ὅάζδιον. Οὐ φαίνεται, εἶπον. 
τς οὦ 7 . ᾿  » » »ο΄ὦὠω ἐμοὶ γοῦν ἔτι δοκεῖ ἂν βέλτιον φανῆναι εἰ περὶ τοὐύ- 

" ΕΥ̓ ς ω Ἢ ᾿ Π ᾿ ῃ του μύγου ἔδει ῥηθῆναι, καὶ μὴ πολλὰ τὰ λοιπικὶ δι- 
ελϑεῖν, μέλλοντι κατόψεσϑαι τί διαφέρει βίος δίκαιος 
ς»ν ’ 5 3» δ 4 - ς ωῳὋ» Π 3 ἀδίκου. Τί οὖν, ἔφη, τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν; τί ὃ 2] 5 ἌΝ ὃ κι ςων » ᾿ Ω ἀπε ἄλλο, ἣν δ΄ ἐγὼ, ἢ τὸ ἑξῆς; ἐπειδὴ φιλόσοφοι μὲν, 

- 2 4 ΄ οἱ τοῦ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντος δυγάμεγοι 
ἐφάπτεσθαι" οἵ δὲ μὴ, ἀλλ᾽ ἐν πολλοῖς καὶ πάντως 
, ͵ μὰ" - ἴσχουσι πλανώμενοι, οὐ φιλόσοφοι" ποτέρους δεῖ δὴ Σ « ἘΥ ἘΞ 9 Ὁ ΕῚ δαὶ πόλεως ἡγεμόνας εἶναι. Πῶς οὖν λέγοντες ἂν αὐτὸ, 2» ᾿ ᾿ ΄ς " Ὁ" 5 ΓΥ ἔφη; μετρίως λέγοιμεν; “Οπότεροι ἂν, ἦν ὃ ἐγὼ, δὺυ- 
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ψατοὶ φαίνωνται φυλάξαι νόμους τε καὶ ἐπιτηδεὺ- 
ματα πόλεων, τούτους καϑιστάναι φύλακας. ᾿Ορπῶ ς, ἢ 

ἔφη. Ζὺ δὲ δὴ, ἤν δ᾽ ἐγὼ, ἄρα δῆλον, εἴτετυφλὸν ] 
εἶτε ὀξὺ δρῶντα χρὴ τὸν φύλακα τηρεῖν ὅτιοῦν. κι, 
πῶς, ἕρ , οὐ δῆλον; Ἦ οὖν δοκοῦσί σοι τυφλὼ; δια. 

φέρειν οἵ τῷ ὄντε τοῦ ὄντος ἑκάστου ἐστερημένοι τῆς 
γνώσεως, καὶ μηδὲν ἐναργὲς ἔν τὴ ψυχῆ ἔχοντες πα- 

βάδειγμα, μηδὲ δυνάμενοι, ὥσπερ γραφεῖς, εἰς τὸ ἀ- 
ληθϑέστατον ἀποβλέποντες, κἀκεῖσε ἀεὶ ἀναφέροντὲς 
τε καὶ ϑεώμενοι ὡς οἵόντε ἀκριβέστατα, οὕτω δὴ 
καὶ τἀἐνθαδε νόμιμα καλῶν τε πέρι καὶ δικαίων καὶ 
ἃγαϑῶν τίϑεσϑαΐ τε, ἐὰν δέῃ τύίϑεσϑαι, καὶ τὰ κεί- 

59.ω 

μενα φύλάττογτες, σώζειν; Οὗ μὰ τὸν Δία, ἢ δ᾽ ος, 

οὗ πολὺ τι διαφέρει. Τούτους οὖν μᾶλλον φύλακας. 
Ρ .ν δι ΕῚ γ ᾿ « .-Ἢ "» 

στησόμεϑα, ῃ τοὺς ἐγνῶωκοτας μεν ΣΚστον» τὸ Ο», 
᾿ ᾿ ι 2 2) | 

ἐμπειρίᾳ δὲ μηδὲν ἐκείνων ἐλλείποντας, μηδ᾽ ἐν ἀλ- 
λῳ μηδενὶ μέρει ἀρετῆς ὑστεροῦντας; Ἄτοπον μέν τ᾽ 
ἂν, ἔφη, εἴη ἄλλους αἱρεῖσθαι, εἴγε τἄλλα μὴ ἐλλεί- ὦ 
ποῖντο. τούτῳ γὰρ αὐτῷ σχεδόν τι τῷ μεγέστῳ ἂν 
προέχοιεν. Οὐκοῦν τοῦτο δὴ λέγωμεν » τένὰ τρόπον 
οἱοίτ' ἔσονται οἵ αὐτοὶ κἀκεῖνα καὶ ταῦτα ἔχειν; 
Πάνυ μὲν οὖν. Ὃ τοίνυν ἀρχόμενοι τούτου τοῦ λό- 
γου ἐλέγομεν, τὴν φύσιν αὐτῶν πρῶτον δεῖ καταμα 
ϑεῖν. καὶ οἶμαι, ἐὰν ἐκείνην ἵκατῶς ὁμολογήσωμεν», 
δ Υ͂ ἰῷ 7) ἷ ΓΣ ὉΥ γυλξ 2 ν. ὁμολογήσειν καὶ ὅτι οἱοίτε ταῦτα ἔχειν οἵ αὐτοὶ; τι 
τὲ οὐκ ἄλλους πόλεων ἡγεμόνας δεῖ εἶναι ἢ τοὑτους. 
Πῶς; Τοῦτο μὲν δὴ τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὦ“ 

Υ « - ς΄. Υ͂ ϑεν . ῳ [εἸ 

μολογήσϑω ἡμῖν, οτι μαϑήματός γε ἀδὲ ἐρῶσιν, ὁσὰ 
ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς ἀδὲ οὔσης 



ο.ἅ.6. ΚΝ ΒΕΡΥΒΙΙΟΑ 115. ΥἹ. 209 

καὶ μὴ πλανωμένης ὑπὸ γενέσεως καὶ φϑορᾶς. ἸΏ μο- 
λογήσϑω. Καὶ μὴν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ὅτι πάσης αὖ- 
τῆς, καὶ οὔτε σμικροῦ οὔτε μείζονος, οὔτε τιμιωτό- 

ρου οὔτε ἀτιμοτέρου μέρους ἑκόντες ἀφίενται" ὧσ- 
περ ἐν τοῖς πρόσϑεν περὲ γε τῶν φιλοτέμων καὶ ἐρω- 
τικῶν διήλθομεν. ᾿Ορθῶς, ἔφη, λέγεις. 16δε τοίνυν 

μετὰ τοῦτο σκόπεν εἰ ἀνάγκη ἔχειν πρὸς τούτῳ ἐντῇ 
φύσει οἱ ἂν μέλλωσιν ἔσεσθαι οἵους ἐλέγομεν. Τὸ 
ποῖον; Τὴν βρισϑθδοι καὶ τὸ ἑκόντας εἰγαι μηδαμῇ 
προσδέχεσθαι τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ μισεῖν, τὴν δ᾽ ἀλὴ- 

ϑειαν στέργειν. Εἰκός γε, ἔφη. Οὐ μόνον γε, ὦ φί- 
λε, εἰκὸς, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἀνάγκη, τὸν ἐρωτικῶς του 
φύσεν ἔχοντα, πᾶν τὸ ξυγγενές τε καὶ οἰκεῖον τῶν 
παιδικῶν ἀγαπᾷν. ᾿Ορϑῶς, ὦ ξφη. ἮΙ οὖν οἰκειότερον 

σοφέᾳ τὸ ἀληϑείας ἂν εὕροις; Καὶ πῶς; ἡ δ᾽ ὅς. 
ΤΠ οὖν δυνατὸν εἶναι τὴν αὐτὴν φύσιν φιλόσοφόν τέ 
καὶ φιλοψευδῆ; Οὐδαμῶς γε. Τὸν αρα τῷ ὄντι φι- 
λομαϑὴ πάσης ἀληϑείας δεῖ εὐθὺς ἐκ γέου ὅτι μά- 
λιστα ὀρέγεσϑαι. Παντελῶς γε. ᾿Ἰλλὰ μὴν ὅτῳ γε 
εἰς ἕν τιόι αὖ ἐπιϑυμέαι σφόδρα ῥέπουσιν, ἴσμὲν που 
ὅτι εἰς τἄλλα τούτῳ ἀσϑενέστεραι, ὥσπερ ῥεῦμα ἐχεὶ- 
σε ἀποχετευόμενον. 1 μὴν; ἡ .Ωἱ δὲ πρὸς τὰ μαϑή- 
ματα καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἐῤρῥνήκασι, περὲ τὴν τῆς 
ψυχῆς, οἶμαι, ἡδονὴν αὐτῆς καϑ' αὑτὴν εἶεν ἂν, τὸς 
δὲ διὰ τοῦ σώματος ἐχλείποιεν" εἰ μὴ πεπλασμένως 

ἀλλ ἀληθῶς φιλόσοφός τις εἴη. Π1εγάλη ἀνάγκη. 
“Σώφρων μὴν γε τοιοῦτος, καὶ οὐδαμῆ φιλοχρήμα- 
τος. ὧν γὰρ ἕνεχα χρήματα μετὰ πολλῆς δαπάνης 
σπουδάζεται, ἄλλῳ τινὲ μᾶλλον ἢ τούτῳ προσήκεν 
λα. Το Ύς ο 
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σπουδάξειν. Οὕτο. Καὶ μὴν που καὶ τόδε δεῖ σκο- 
πεῖν, ὅταν κρίνειν μέλλῃς φύσιν φιλάσοφόν τε καὶ 
μὴ. Τὸ ποῖον; Μὴ σὲ λάϑῃ μετέχουσα ἀνελευϑε- 
οἷος. ἐναντιώτατον γάρ που σμεκρολοχεο ψυχῇ μελ- 
λούσῃ τοῦ ὅλου καὶ παντὺς ἀεὶ ἐπορέγεσϑαι ϑείου 

τὸ κοὶ ἀνθρωπίνου. “ληϑέοστατα, ἢ ἔφη. Ἢ οὖν ὑπάρ- 
χει διανοίᾳ μεγαλοπρέπεια, ᾿καὺ ϑεωρέα παντὸς μὲν 
χρόνου, τεάσης δὲ οὐσίας, οἱἵόγντε οἴει τούτῳ μέγα τὶ 
δοκεῖν εἶναι τὸν ἀνθρώπινον βίον; ἀδύνατον, ἢ δ᾽ 
ὃς. Οὐκοῦν καὶ ϑύάνατον οὗὐ δεινόν τι ἡγήσεται ὃ 
τοιοῦτος. “Πκιστώ γε. Ζειλῇ δὲ καὶ ἀνελευϑέρῳ φύ- 
σει, φιλοσοφίας ἀληϑινῆς, ὡς ἔοικεν, οὔκ ἂν μετείη. 

Οὔ μοι δοκεῖ. Τὸ οὖν; ὃ κόσμιος, καὶ μὴ φιλοχρή- 
ματος, μηδ᾽ ἀνελεύϑερος, μηδ᾽ ἀλαζὼν, μηδὲ δειλὸς, 
ἔσϑ᾽ ὅπη: ἂν δυσξύμβολος ἢ ἄδικος γένοιτο; Οὐκ 
ἔστι. Καὶ τοῦτο δὴ, ψυχὴν σκοπῶν φιλόσοιρον καὶ 
μὴ, εὐθὺ ὺὑς νέου ὄντος, ἐπισκέψῃ εἰ ἄρα δικαία τε 
καὶ ἣμ μέρος, ἢ δυσκοιγνώνητός τὲ καὶ ἀγρία. Πάνυ 

μὲν οὖν. Οὐ μὴν οὐδὲ τόδε παραλεΐψε ς, ὡς ἐγῷμαι. 
Τὸ ποῖον; Εὐμαϑὴς, ἢ δυσμαϑὴς. ἢ προσδοκᾷς 
ποτὲ τινά τι ἱκανῶς ἂν στέρξαι, ὁ. πράττων ἂν, ἀλ- 

γῶν τὸ πράττον καὶ μόγις σμικρὸν ἀνύττων; Οὐκ 

ἂν γένοιτο. Τίνδ᾽, δὲ μηδὲν ὧν μάϑοι σώζειν δύναι- 
το, λήϑης ὦ ὧν ΨΉΜ. ἄρ᾽ ἂν οἱόστ᾽ εἴη ἐπιστήμης μ᾽ 

κενὸς εἶναι; Καὶ πῶς; ᾿Αγόνητα δὲ πογῶν, οὐκ, οἴξι, 

ἀναγμασϑήσεται τελευτῶν αὑτὸν τὸ μισεῖν καὶ τὴν 
τοιαύτην πρᾶξιν; Πῶς δ᾽ οὔ; ᾿Επιλήσμονα ἄρα ψυ- 
χὴν ἐν ταῖς ἱκανῶς φιλοσόφοις μὴ ποτε κρένωμεν, ἀλε 
λὰ μγημονικὴν αὐτὴν ζητῶμεν δεῖν εἶναι. ΠΙαντάπα 
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οι μὲν οὖν. ᾿Αλλ οὐ μὴ τόγε τῆς ἀμούσου τε καὶ ἀ- 
σχήμονος φύσεως ἀλλοσέ πη ἂν φῶμεν ἕλκειν ἢ εἰς 
ἀμετρίαν. 1 μὴν; “Αλήϑειαν δὲ ἀμετρέᾳ ἡγῆ ξυγ- 
γενῆ ξένα; ἢ ἐμμετρίᾳ; “Ἐμμετρίᾳ. Ἔμμετρον ἄρα 

καὶ εὔχαριν ζητῶμεν πρὸς τοῖς ἄλλοις διάνοιαν φύ-- 
θει, ἣν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ἐδέαν ἑκάστου τὸ αὐτο- 
φυὲς, εὐαγωγὸν παρέξει. Πῶς δ᾽ οὔ; Τί οὖν; μὴ 
πὴ δοχοῦμέν σον οὐκ ἀναγκαῖα: ἕκαστα διεληλυϑ έ- 
γαὶ, καὶ ἑπόμενα ἀλλήλοις, Τῇ μελλούσῃ τοῦ ὄντος 
ἱκανῶς τε καὶ τελέως ψυχῇ μεταλήψεσϑαι; Γ Ἵναγκαι- 

ὅτατα μὲν οὖν, ἔφη. Ἴστιν οὖν ὅπη μέμψῃ τοιοῦ- 

τον ἐπιτήδευμα, ὃ μήποτ' ἄν τις οἱἷόστε γένοιτο ἵκα- 
γῶς ἐπιτηδεῦσαι, εἰ μὴ φύσει εἴη μγλήμων, εὐμαϑὴς, 
μεγαλοπρεπὴς, εὔχαρις, φίλος τε καὶ ξυγγενὴς ἄλη- 

ϑείας, δικαιοσύνης, ἀνδρίας, σωφροσύνης; Οὐδ᾽ ἂν 

ὁ Μῶμος, ἔφη, τόγε τοιοῦτον μέμψαιτο. Δ, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, τελειωϑεῖσι τοῖς τοιούτοις παιδείᾳ τε καὶ ἡλι- 

χίᾳ, ἄρα οὗ μόνοις ἂν τὴν πόλιν ἐπιτρέποις ; Καὶ 
δ᾿ 1δείμαντος, ἾΩ, “Σώχρατες, ἕφη, πρὸς μὲν ταῦτά 
σοι οὐδεὶς ἂν οἱόστ᾽ εἴη ἀντειπεῖν" ἀλλὰ γὰρ τοιόγ- 
δὲ τὸ πάσχουσιν οἵ ἀκούοντες ἑκάστοτε ἃ νῦν λέγεις " 
ἡγοῦνται, δι ἀπειρίαν τοῦ ἐρωτῷν τε καὶ ἀποκρίνε- 
9αι, ὑπὸ τοῦ λόγου παρ᾽ ἕκαστον τὸ ἐρώτημα σμι- 
κρὸν παραγόμενοι, ἀϑροισϑέντων τῶν σμικρῶν, ἐπὶ 
τελευτῆς τῶν λόγων, μέγα τὸ σφάλμα καὶ ἐναντίον 
τοῖς πρώτοις ἀναφαίνεσθαι" καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῶν 

πεττεύειν δεινῶν, οἵ μὴ, τελευτῶντες ἀποκλείονται, 
κοιὶ οὐκ ἔχουσιν ὃ, τι φέρωσιν: οὕτω καὶ σφεῖς τε- 

λευτῶγτες ἀποκλείεσϑαι, καὶ οὐκ ἔχειν δι, τι λέγωσιν 
αὐ τ ὁ" 
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ὑπὸ πεττείας αὖ ταὕὑτης τινὸς ἑτέρας, οὐκ ἐν ψήφοις, 
Ψ Ῥ, Υ - 

ἀλλ᾽ ἕν λόγοις. ἐπεὶ τόγε ἀληϑὲς οὐδέν. τι μᾶλλον 
Υ͂ 23 Π 2 5 ϑ Ὶ 3 , φωω 

ταύτῃ ἔχειν. λέγω δ᾽ εἰς τὸ παρὸν ἀποβλέψας. νῦν 
τ 77 . 3 

γὰρ φαίη ἂν τις σοὶ, λόγῳ μὲν οὐκ ἔχειν καϑ' ἕκα- 
) “ ι [σ᾿] 

στον τὸ ἐρωτώμεγον ἐγαντιοῦσθαι, ἔργῳ δὲ ὁρᾷν, ὁ- 
21 ᾿ Ά - 

σοι ἂν ἐπὶ φιλοσοφίαν δρμήσαντες, μὴ τοῦ προπε- 
παιδεῦσϑαι ἕνεκα ἁψάμενοι, νέοι ὄντες ἀπαλλάττωνγν- 
ται, ἀλλιὶ μακρότερον ἐνδιατρίψωσι, τοὺς μὲν πλεί- 

Ἁ “ 5 7 ᾿ «᾿ ΗΝ 

στους, καὶ πᾶνν ἀλλοκότους γιγνομένους (ἵνα μὴ 
παμπονήρους εἰπωμόν} τοὺς δὲ ἐπιεικεστάτους δο- 
κοῦντας, ὅμως τοῦτό γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηδεὗματος οὗ 
σὺ ἐπαινεὶς πάσχοντας, ἀχρήστους ταῖς πόλεσι γ.5 
γνομένους. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, Οἴει οὖν, ἜλΜη τοὺς 
ταῦτο λέγοντας ψεύδεσθαι; Οὐκ οἶδα, ἢ ἢ δ᾽ ὃς" ἀλ- 
λὰ τὸ σοὶ δοκοῦν ἡδέως ἂν ἀκούοιμι. "ἀκούοις ἂν 
ὅτι ἔμοιγε φαίνονται τἀληϑῆ λέγειν. Πῶς οὗν, ἔφη, 

εὖ ἔχειν λέγειν ὃ διι οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αἵ 
πόλεις ποὶν ἂν ἐν αὐταῖς οἵ φιλόσοφοι ὁ ἄρξωσιν, οἷς 
ἀχρήστους ὁμολογοῦμεν αὑταῖς εἶναι; Ἐρωτᾷς, ἣν 
δ᾽ ἐγὼ, ἑἕρώτημα δεόμενον ἀποκρίσεως δι εἰκόνος 
λεγομένης. Σὺ δὲ γε, ἔφη, οἶμαι, οὐκ εἴωϑας δὲ εἰ- 
κόνων λέγειν. 1ἶἴεν, εἶπον. σκώπτεις ἐμβεβληκώς με. 

εἰς λόγον οὕτω δυσαπόδεικτον; ἄκουε δ᾽ οὖν τῆς εἰ- 
κόγος, ἵν᾿ ἕτι μᾶλλον ἴδῃς ὡς γλίσχρως εἰκάζω. οὕτω 
γὰρ χαλεπὸν τὸ πάϑος τῶν ἐπιεικεστάτων, ὃ πρὸς 

τὰς πόλεις πεπόνθασιν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἔστιν ἕν οὐδὲν ἀλ- 
λο τοιοῦτο πεπονϑός" ἀλλὰ δεῖ ἐκ πολλῶν αὐτὸ 
ξυναγαγεῖν εἰκάζοντα, καὶ ἀπολογούμενον ὑπὲρ αὐ- 
τῶν, οἷον οὗ γραφεῖς τραγελάφους καὶ τὰ τοιαῦτα 
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μιγνύντες γράφουσι. νόησον γὰρ τοιουτονὶ γεγνόμε- 
γὸν εἴτε πολλῶν νεῶν πέρι, εἴτε μιᾶς ναύκληρον, με- 
γέϑει μὲν καὶ ῥώμῃ ὑπὲρ τοὺς ἐν τῇ νηὶ ἅπαντας, 
ὑπόκωφον δὲ, καὶ ὁρῶντα ὡσαύτως βραχὺ τι, καὶ 
γιγνώσκοντα περὶ να τικῶν ἕτερα τοιαῦτα" τοὺς δὲ 
ναύτας στασιάζοντας πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς κυβερ’ 

γήσεως, ἕχαστον οἰόμενον δεῖν κυβερνᾶν, μήτε μα- 
ϑόντα πώποτε τὴν τέχνην, μήτε ἕχοντα ἀποδεῖξαι 
διδάσκαλον ἑαυτοῦ, μηδὲ χρόνον ἐν ᾧ ἐμάνθανε' 
ποὸς δὲ τούτοις, φάσκοντας μηδὲ διδακτὸν εἶναι" 

ἀλλὰ καὶ τὸν λέγοντα ὡς διδακτὸν, ἑτοίμους κατα- 

τέμνειν. αὐτοὺς δὲ αὐτῷ ἀεὶ τῷ ναυκλήρῳ περικε- 
χύσϑαι, δεομένους, καὶ πάντα ποιοῦντας ὕπως ὧν 

σφίσι τὸ πηδάλιον ἐπιτρέψοι" ἐγίοτε δ᾽ ἂν μὴ πεί- 
ϑῶώσιν, ἀλλὰ ἄλλοι μᾶλλον, τοὺς μὲν ἄλλους ἢ ἀπο- 
κτιγγύντας, ἢ ἐκβάλλοντας ἐκ τῆς νεώς. τὸν δὲ γεν- 

γαΐῖον ναύκληρον μανδραγόρᾳ, ἢ μέϑη, ἢ τινι ἄλλῳ 

συμποδίσαντας, τῆς νεὼς ἄρχειν, χρωμένους τοῖς ἐν- 
οὖσι" καὶ πίνοντάς τε καὶ εὐωχουμένους πλεῖν ὡς 
τὸ εἰκὸς τοὺς τοιούτους. πρὸς δὲ τούτοις, ἐπαινοῦ»- 

τας, γαυτικὸν μὲν καλοῦντας καὶ κυβερνητικὸν, καὶ 

ἐπιστάμενον τὺ κατὰ ναῦν, ὃς ἂν Ξυλλ αμβάνειν δει- 

γὸς ἢ πως ἄρξωσιν, ἢ πείϑογτες ἢ βιαζόμενοι τὸν 

ναύκληρον" τὸν δὲ μὴ τοιοῦτον ψέγοντας, ὡς ἀχρη- 
στον" τοῦ δὲ ἀληϑινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ᾽ ἐπαΐ. 
οντας ὧτν ἀνάγκη αὐτῷ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι 
ἐγιαυτοῦ, καὶ ὡρῶν, καὶ οὐρανοῦ, καὶ ἄστρων, καὶ 

πνευμάτων, καὶ πάντων τῶν τῇ τέχνῃ προσηκόντων, 
εἰ μέλλεν τῷ ὄντι νεὼς ἀρχικὸς ἔσεσθαι" ὅπως δὲ κυ- 
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Υ͂ δ τ Υ͂ 57 Α ᾽ 
βερνήῆσει, ἐᾶν τὲ τινες βούλωνται, ἐᾶν τὸ μὴ, μὴτε 
τέχγην τούτου μὴτε μελέτην οἰομένους δυνατὸν εἶναι 

-Ὁ 4, νι Ἁ 

λαβεῖν ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικὴν. τοιούτων δὴ περὲ 
ῶ ’ Ε- 5 -ο΄ 

τὰς νοῦς γιγνομενων, τὸν ὡς ἀποὺ κυβερνητικὸν 

οὐχ ἡγῇ ἀν τῷ ὄντι μετεωροσκόπον τε χαὺ ἀδολέσχην 
καὶ ἄχρηστον σφίσι καλεῖσθαν ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς οἵ- 

τῷ κατεσκευασμέναις ναυσὶ πλωτήρων; Καὶ μάλα, 
. ἜΘ Ν ἢ 32 δ ΡΣ ἈΡΝῚ ἘΠ - 
ἔφη ὃ δείμαντος. Ὧυ δὴ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οἰμαι δεὶ- 

σϑαΐ σε ἐξεταζομένην τὴν εἰκόνα ἐδεῖν, ὅτε ταῖς πό- 
. 4 Ὶ 5 ᾿ γ ι γ 

λεσι πρὸς τοὺς ἀληϑινοὺς φιλοσόφους τὴν διάϑεσιν ᾿ 

' 

᾿ 

] 

Ϊ 

ξοικεν- ἀλλὰ μανϑάνειν ὃ λέγω. Καὶ μάλ᾽, ἔφη. ὦ 
ΤΙρῶτον μὲν τοίνυν, ἐκεῖνον τὸν ϑαυμάζοντα ὅτι οὗ 
φιλόσοφοι οὔ τιμῶνται ἐν ταῖς πόλεσι, δίδασκέ τε 
τὴν εἰκόνα, καὶ πειρῶ πεέϑειν ὅτι πολὺ ἂν ϑαυμα- 
στότερον ἣν εἰ ἐτιμῶντο. ᾿λλὰ διδάξω, ἔφη. Καὶ 
ὕτι τοίνυν ταληϑῆ ἠέχδιο, ὡς ἀχοηστοι τοῖς πολλοῖς 

οἵ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ" τῆς μέντοι ἄχρη- ὦ 
στίας τοὺς μὴ χφωμένους κ κέλευε αἰτιᾶσϑαι, ἀλλὰ μὴ ] 
τοὺς ἐπιεικεῖς. οὐ γὰρ ἔχει φύσιν, κυβερνήτην γαυ- ὦ 
τῶν δεῖσθαι ἄρχεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἢ 
ἐπὶ τὸς τῶν πλουσίων ϑύρας ἱέναι" ἀλλ ὃ τοῦτο κομ- 

ψευσάμενος ἐψεύσατο. τὸ δὲ ἀληϑὲς πέφυκεν, ἐάν τε 
πλούσιος ἐάν τὲ πένης κάμνῃ, ἀναγκαῖον εἶναι ἐπὸὲ "Ἴ 
τρῶν ϑύρας: ὑἐένιχι" καὶ πάντατὸν ἄρχεσθαι δεόμενο ἑ 

ἐπὶ τὸς τοῦ ἄρχειν δυναμένου" οὐ τὸν ἄρχοντα δὔνϑως 
τῶν ἀρχομένων ἄρχεσθαι, οὗ ἂν τῇ ἀληϑείᾳ τὶ “ὦ 

λος ἢ. ἀλλὰ τοὺς νῦν πολιτικοὺς ἄρχοντας ἀπεικά- 
ζων οἷς ἄρτι ἐλέγομεν ναύταις, οὐχ ἁμαρτήσῃ, καὶ 
τοὺς ὑπὸ τούτων ἀχρήστους λεγομένους καὶ μετεω- 

΄ 
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οολ ἐσχας, τοῖς ὡς ἀλ ηϑῦς κυβερνήταις. ᾿ρϑύτατα, 
ἔφη. Ἔκ τε τοίνυν τούτων καὶ ἐν τούτοις οὗ ̓ ῥῴδιον 
εὐδοκιμεῖν τὸ βέλτιστον ἐπιτήδευμα ὃ ὑπὸ τῶν τἄναν- 
τία ἐπινηδευῤμαφμ πολὺ δὲ μεγίστη καὶ ἰσχυροτάτη 
διαβολὴ γίγνεταν φιλοσοφίας διὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα 

φάσκοντας ἐπιτηδεύειν " οὗς δὴ σὺ φὴς τὸν ἐγκαλοῦν- 

τα τῇ φιλοσοφίᾳ λέγειν ὡς παμπόνηροι οἵ πλεῖστοι 
τῶν ἰόντων ἐπὶ αὐτὴν, οἵ δὲ ἐπιεικέστατοι, ἄχφη- 
στοί. καὶ ἐγὼ συνεχώρησα ἀληϑὴ σε λέγειν. 9 γὰρ; 

“γαί. Οὐκοῦν τῆς μὲν τῶν ἐπιεικῶν ἀχρηστίας τὴν 
αἰτίαν διεληλύϑαμεν; Καὶ μάλα. Τῆς δὲ τῶν πολ- 
λῶν πονηρίας τὴν ἀνάγκην βούλει τὸ μετὼ τοῦτο δι- 
ἔλθωμεν; καὶ ὅτι οὐδὲ τούτου φιλοσοφία αἰτία, ἂν 
δυνώμεϑα, πειραϑῶμεν δεῖξαι; Πάνυ μὲν οὖν. 4- 
κούωμεν δὴ, καὶ λέγωμεν, ἐχκεῖϑεν ἀναμνησϑέντες 

ὅϑεν διήειμεν, τὴν φύσιν οἷον ἀνάγκη φῦναι τὸν 
καλόν τε κἀγαθὸν ἐσόμενον. ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῷ, εἰ γῷ 
ἔχεις, πρῶτον μὲν ἀλήϑεια, ἣν διώκειν αὐτὸν πάντως 

καὶ πάντη ἕδεν" ἢ ἀλαζόντι ὄντε μηδαμὴ μετεῖναι 
φιλοσοφίας ἀληϑινῆς. Ἧν γάρ οὕτω λεγόμεν ον». Οὐκ- 

οὖν ἕν μὲν τοῦτο σφόδρα οὕτω παρὰ δόξαν τοῖς γῦν 
δοχουμένοις περὶ αὐτοῦ. Καὶ μάλα, ἔφη. ᾽1ρ᾽ οὖν 
δὴ οὐ μετρίως ἀπολογησόμεϑα, ὅτι πρὸς τὸ ὃν πε- 

φυκὼς εἴη ἁμιλλᾶσθαι ὃ γε ὕντως φιλομαϑὴς, καὶ 
οὐκ ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι πολλοῖς ἕχά- 

στοις, ἀλλ᾽ ἴοι, καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο, οὐδ᾽ ἀπολήγοι 
τοῦ ἔρωτος, πρὶν αὐτοῦ ὃ ἔστιν ἑκάστου τῆς φύσεως 
ἅψασθαι, ᾧ προσήκοι ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιού- 
του, προσήκει δὲ ξυγγενεῖ" ᾧ πλησιάσας, καὶ με- 
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. οοὉ᾽΄.», ΡΥ τ Ὡῳ Ἀ τ Θὴ Υ 
γεὶς τῷ ὄντῶς ντι, γενγῆησας γοῦν καὶ ἀλήϑειαν, 

Ἃ 9 »-ΟὋ .7ῆῇ ᾿ 

γνοίη τε, καὶ ἀληϑῶς ζῴη καὶ τρέφοιτο" καὶ οὕτω 
1 γἢ εν Ἀ δ᾽ 2] ς τ, ΡῚ 2) " 

ἤγου ύενος, πρὶν ὁ οὔ. 2 οἱόντ, ἔφη, μετριώτα- 

τα. Τὶ οὖν; τοὑτῳ μετέσται ψεῦδος ἀγαπᾷν, ἢ, πᾶν 
2 ΄ εν ’ Ἀν ὮὉ 

τουγναντιο», μισεῖ , ΔΙισεῖν, ἕφη. ἀἠγρυμενής δὴ ἀ- 

ληϑείας, οὔκ ἄν ποτε, οἶμαι, φαῖμεν αὐτῇ ἀρούμηθι 
κῶν ἀκολουϑῆ ἤροιν, Πῶς γάρ; » “ἠλλ ὑγιές τε καὶ μέ- 

τρίον ἢϑος" ᾧ καὶ σωφροσύγην ἕπεσθαι. ᾿Ορϑῶς, 

ἐφη. Καὶ δὴ τὸν ἄλλον τῆς φιλοσόφου φύσεως 20- 
ρὸν τί δεὶ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἀγαλαβ δάγοντα τάττειν; 

μέμνησαι γάρ που ὅτι ξυνέβη προσῆκον τοῦτοις, ἂν- 
δρία, μεγαλοπρέπεια, εὐμάϑεια, μνήμη. καὶ σοῦ ἐπι- 
λαβομένου, ὅτι πᾶς μὲν ἀναγκασϑήσεται ὁμολογεῖν 
οἷς λέγομεν, ἐάσας δὲ τοὺς λόγους, εἰς αὐτοὺς ἀπο- 

βλέψας περὶ ὧν ὃ λόγος, φαίη δρᾷν αὐτῶν τοὺς μὲν, 
ἀχοήστους, τοὺς δὲ πολλοὺς, κακοὺς πᾶσαν κακέαν" 

τῆς ἤδη διαβολῆς τὴν αἰτίαν ἐπισκοποῦντες, ἐπὶ τοὐ- 

τῳ νῦν γεγόναμεν, τέ ποϑ' οἵ πολλοὶ κακοί" καὶ 
τούτου δὴ ἕνεκα, πάλιν ἀνειλήφαμεν τὴν τῶν ἀλη- 
ϑῶς φιλοσόφων. φύσιν, καὶ ἐξ ἀγάγκης ὡρισάμεϑα. 

Ἔστιν, ἔφη, ταῦτα. Ταύτης δὴ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τῆς φύ- 
σεὼς δεν ϑεάσασθϑαι τὸς φϑορίὲς, ὡς διόλλυται ὲν πολ- 

λοῖς, σμικρὸν δὲτι ἐκφεύγει" οὖς δὴ καὶ οὐ πονηροὺς, 
ἀρχήςους δὲ καλοῦσι" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ τὰς μιμουβὲ- 
νας ταύτην, καὶ εἰς τὸ ἐπιτήδευμα ᾿κοϑισταμένας 
αὐτῆς - οἷαι οὖσαι φύσεις ψυχῶν εἰς ἀνάξιον καὶ 
μεῖζον ἑαυτῶν ἀφικνούμεναι ἐπιτήδευμα; πολλαχῆ 
πλημμελοῦσαι, πανταχῆ καὶ ἐπὶ πάντας δόξαν οἵαν 
λέγεις φιλοσοφίᾳ προσῆψαν. Τίγας δὲ, ἔφη, τὰς δι-᾿ 

Ἢ 

ΕΝ 
᾿ 



ς 
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αφϑορὸὲς λέγεις; ᾿Εγώ σοι, εἶπον, ἂν οἱόστε γένωμαι 
πειράσομαι διελϑεῖν. τόδε μὲν οὖν, οἶμαι, πᾶς ἡμῖν 
ὁμολογήσει" τοιαύτην φύσιν, καὶ πάντα ἔχουσαν ὅσα 

“ο“σδᾷ|͵ Α Ὡν ᾿ ἴγη. " 

προσετάξαμεν γῦν δὴ, εἰ τελέως μέλλοι φιλόσοφος 
᾿ ΒῚ Π ΡῚ 5 ῇ Ι ᾿ 59 ᾿ 

γενέσθαι, ὀλιγάκις ἐν ἀνϑρώποις φυεσϑαι καὶ ολί- 
3" 3 "ὔ “᾿ δ δῶν. δὴ νι, Ὗ ἣ 

γας. ἢ οὐκ οἵξι; ΣφΟΟρα γε. Τ ουτῶν θὴ τῷ» ὀλίγων 

σχύπει ὡς πολλοὶ ὀλεϑροι καὶ μεγάλοι. “ἶνες δὴ; Ὃ 
μὲν πάντων ϑαυμαστότατον ἀκοῦσαι, ὃτι ἕν ἕκαστον 
ὧν ἐπῃνέσαμεν τῆς φύσεως ἀπόλλυσι τὴν ἔχουσαν 

ψυχὴν, καὶ ἀποσπῷᾷ φιλοσοφίας. λέγω δὲ ἀνδρίαν, 
ἢ ει Γ“ 7 2 

σωφροούνην, καὶ πάντα ἃ διήλθομεν. 'άτοπον, ἕφη, 
ΞΕ ω - ΣῈ π:1 ν᾿ ν ᾿ ᾿ 

ἀκοῦσαι. Ἔτι τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρὸς τούτοις τὰ λε- 
γόμενα ἀγαϑὰ πάντα φϑείρεν καὶ ἀποσπῷ, κάλλος, 
καὶ πλοῦτος, καὶ ἰσχὺς σώματος, καὶ ξυγγένεια ἐρ- 
ῥωμένη ἐν πόλει, καὶ πάντα τοὶ τούτων οἰχεῖα. ἔχεις 
γὲὼρ τὸν τύπον ὧν λέγω. Ἔχω, ἔφη καὶ ἡδέως γ᾽ ἂν 
ἀκριβέ χ λέ "ϑοίμην. «Δαβοῦ τοίνυν, ἢ Ἀριβέστερον ἃ λέγεις πᾶ οἶἰμην. «““αβοῦ τοίγυν, ἣν 

ΕῚ ι ! 3 Ὁ 9 "ο΄ Γ 2) 

ὃ ἐγώ, ολου αὐτοῦ ὀρϑῶς: καί σοι εὐδηλόν τε φα- 
νεῖται, καὶ οὐκ ἀτοπα δόξει τὰ προειρημένα περὶ 
αὐτῶν. Πῶς οὖν, ἔφη, κελεύεις; Παντὸς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

ὀπερματοξὶ πέρι, ἢ φυτοῦ, εἴτε ὁ ἐγγείων, εἴτε τῶν ζω- 
ων, ἴσμεν. ὃτι τὸ μὴ τυχὸν τροφῆς ἧς προσήκει ἑκά- 
στῳ, μηδ᾽ ὥρας, μηδὲ τόπου, ὅσῳ ἂν ἐῤῥωμεγέστερον 
ῦ, τοσούτῳ πλειόνων ἐνδεῖ τῶν πρεπόντων. ἀγαθῷ 
γάρ, που κακὸν ἐγαντιώτερον ἢ τῷ μὴ ἀ; γαϑῷ. “Πῶς 

δ᾽ οὔ; Ἔχει δὴ, οἶμαι, λόγον, τὴν ἡρθθῶμ φύσιν ἐν 

ἀλλοτριωτέρᾳ οὖσαν τροφῇ, κάκιον ἀπαλλά ἄττειν τῆς 

φαύλης. Ἔχει. Οὐκοῦν, ἤν δ᾽ ἐγὼ, ὦ “᾿δείμαντε, καὶ 
τὰς ψυχὰς οὕτω φῶμεν τὰς εὐφυεστάτας, κακῆς παι- 
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δαγωγίας τυχοὗσας, διαφερόντως κακὰς γίγνεσθαι. 
ἢ οἵεν τὰ μεγάλα ἀδικήματα, καὶ τὴν ἄκρατον πονη- 
οἷαν, ἐκ φαύλης ἀλλ' οὐκ ἐκ νεανικῆς φύσεως τροφῇ 
διολλυμένης γίγνεσθαι, ἀσθενῆ δὲ φύσιν, μεγάλων 
οὔτε ἀγαϑῶν οὔτε κακῶν αἰτίαν ποτὲ ἔσεσθαι; Οὔκ' 

ἀλλὼ, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτως. Ἣν τοίνυν ἔϑεμεν τοῦ φιλοσό- 
ἢ .ν - Ι 

ῴου φύσιν, ἂν μὲν, οἶμαι, μαϑήσεως προσηκούσης Ι 
-. ᾿ ᾿ 3., ἄς “δ, 

τύχῃ, εἰς πᾶσαν ἀρετὴν μὲν ἀνάγκη οὐδ μα ἄφι- 
κγεῖσϑαι" ἐὰν δὲ ἐν μὴ προσηκούσῃ σπαρεῖσά τε καὶ 

φυτευϑεῖσα τρέφηται, εἰς πάντα τἀναντία αὐ" ἐὰν 

μὴ τις αὐτῇ βοηϑήσας ϑεῶν τύχη. ἢ καὶ σὺ ἡγῇ, ὧσ- 

περ ὁ; πολλοὶ, διαφϑειρομέγους τινὸς εἶναι ὑπὸ σο- 

φιστῶν γέους" διαφϑείροντας δὲ, τινὰς σοφιστὰς 
3 . [«ἱ ν᾿. "νωἍΝΣ , ΒῚ 3 9 ΒΙ ᾿ 

ἐδιωτικοὺς, ὁ, τι καὶ ἀξιον λόγου" ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοὺς 

τοὺς ταῦτα λέγοντας, μεγίστους μὲν εἶναι σοφιστᾶς, 

παιδεύειν δὲ τελεώτατα, καὶ ἀπεργάζεσθαν οἵους 
ποῦ , Γ ] 

βούλονται εἶναι, καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους, καὶ ἀν- 
- : ΕἸ 50 [ 5 

δοας καὶ γυναῖκας; Πότε δή; ἢ δ᾽ ὃς. “Ὅταν, εἶπον, 
Γ 2 

ξυγκαϑεζόμενοιν ἀϑρόον πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας, ἢ εἰς 
. Γ 2! Ε 

δικαστήρια, ἢ ϑέατρα, ἢ στρατόπεδα, ἢ τινα ἄλλον 
᾿ εἰ φ», Τ' τὰ -" ' τ ΠΣ 

κοιγὸν πλήϑους ξύλλογον, ξὺν πολλῷ ϑορύβῳ τὰ μὲν 
»οαοὉ' Υ͂ ΡᾺῚ 

ψέγωσι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, τιὶ δὲ ἕπαι- 
Ὁ ς« Υ͂ α “ Ὧ 2 οὖ Ἂς 

γῶσιν, ὑπερβολλόντως ἐφρήφε ταν: ὝὝΡΟΗδΕΡ καὶ 
κροτοῦντες" πρὸς δ᾽ αὐτοῖς αἵ τε πέτραι καὶ ὁ τόπος 

ἐν ᾧ ἂν ὦσιν» ἐπηχοῦντες, διπλάσιον θόρυβον παρέ- 
χωσι τοῦ ψόγου τε καὶ ἐπαίνου. ἐν δὴ τῷ τοιούτῳ 

: ’ Ά ’ « 

τὸν γέον, τὸ λεγόμενον, τίνα οἵει καρδίαν ἴσχειν; ἢ 
Π 21 5 ωὩω Ἶ 5 ᾿ 2 “ σὶ 3 

ποίαν ἂν αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικὴν ἀνθέξειν, ἣν οὐ 
“- Ἵ 32. 

κατακλυσϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ τοιούτου ψόγου ἡ ἐπαΐγου, 
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ι 

οἰχή Ἰσεσϑαι φερομένην κατὰ ῥοῦν ἣ ἂν οὗτος φέρῃ; 
καὶ φήσειν τε τὰ αὐτὼ τούτοις καλὰ καὶ αἰσχρὰ ξί- 

ναὶ, καὶ ἐπιτηδεύσειν ἅπερ ἂν οὗτοι; καὶ ἔσεσθαε 
τοιοῦτον; Πολλὴ, ἢ δ᾽ ὃς, ὦ Σώκρατες, ἀνάγκη. 
Καὶ μὴν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὔπω τὴν μεγίστην ἀνάγκην 

εἰρήκαμε ἐν. Ποίαν; ἔφη. ὙΠν ἔργῳ » προστιϑέασι, λό- 

γῷ μὴ πείϑοντες οὔτοι οἵ παιδευταί τὲ καὶ σοφι- 
σταί. ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμίαις 
τὸ καὶ χρήμασι καὶ ϑανάτοις κολάζουσι; Καὶ μάλα, 
ἔφη, σφόδρα. Τίνα οὖν ἄλλον σοφιστὴν οἴξι, ἢ 
ποίους ἰδιωτικοὺς λόγους ἐναντία τούτοις τείγοντας 
κρατήσειν ; : Οἷμαι μὲν οὐδένα, ἡ δ᾽ ὃς. Οὐ γάρ, ἦν 

δ᾽ ἐγὼ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ ἄγοια. οὔτε 
γὰρ γίγνεται, οὔτε γέγονεν, οὐδὲ οὖν μὴ γένηται 
ἀλλοῖον ϑος πρὸς ἀρετὴν, παρ τὴν τούτων παι-- 
δείαν πεπαιδευμένον. ἀνθρώπειον, ὦ ἑταῖρε" Θεῖον 
ΒΈΣΉΝ; κατιὶ τὴν παροιμίαν, ἐξαΐρω λόγου. εὖ γὰρ 

χρὴ εἰδέναι, ὃ, τι περ ἂν σωθϑὴ τε καὶ γένηται οἷον 
δεῖ, ἐν τοιαύτῃ καταστίσει πολιτειῶν, ϑεοῦ μοῖραν 
αὐτὸ σῶσαι λέγων, οὐ κακῶς ἐρεῖς. Οὐδ᾽ ἐμοὶ ἄλλως, 
ἔφη, δοκεῖ. τι τοίνυν σοὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρὸς τούτοις 
καὶ τόδε δοξάτω. Τὸ ποῖον; “Ἕκαστον τῶν μισϑαρ- 
γούγντων ἰδιωτῶν, οὕς δὴ οὗτοι σοφιστὰς καλοῦσι, 

καὶ ἀντιτέχνους ἡγοῦνται, μὴ ἀλλα παιδεύειν, ἢ 
ταῦτα τιὶὶ τῶν πολλῶν δόγματα, ἃ δοξάζουσιν ὅταν 
ἀϑροισϑῶσι, καὶ σοφίαν ταύτην καλεῖν. οἷόν περ 
αν εἰ ϑρέμματος μεγάλου καὶ ἐσχυροῦ τρεφομένου 
τὰς ὀργάς τις καὶ ἐπιϑυμίας κατεμάνϑανεν, ὅπη τὸ 
προσελϑεῖν χρὴ, καὶ ὅπη ἅψασθαι αὐτοῦ, καὶ ὁπότε 
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χαλεπώτατον ἢ ποφδτατοι καὶ ἐκ τίνων γίγνεται" 
καὶ φωνγιὸς δὴ ἐφ᾽ οἷς ἕκαστος εἴωϑε φϑέγγεσθαι, 
καὶ οἵαις αὖ ἄλλου φϑεγγομένου ἡμφρήδααί τὲ καὶ 
ἀγριαίνει. καταμαϑὼν δὲ ταῦτα πάντα, ξυνουσίᾳ τε 
καὶ χρόνου τριβῇ, σοφίαν τε καλέσειε, καὶ, ὡς τέχνην 
συστησάμενος, ἐπὶ διδασκαλίαν τρέποιτο" μηδὲν εἰ- 
δὼς τῇ ἀληϑείᾳ τούτων τῶν δογμάτων τὲ καὶ ἐπι- 

-Ὁ μὲ “ιν 2. 9 Υ 3) ἡ Υ͂ Ὁ 

ϑυμιῶν, 0, τι καλὸν, ἢ αἰσχρόν" ἢ ἀγαϑὸν, ἢ κα- 
᾽ ᾽ν Υ̓ ῶι. 2) 2 Ι. ΄ “ ΣΝ 

κόν" ἢ δίκαιον, ἢ ἀδικον" ὀγνομάζοι δὲ πάντα ἐπὶ 
αι ω .“,7 . ἐπ τὰ ι Ὁ 

ταῖς τοῦ μεγάλου ζώου δόξαις: οἷς μὲν χαίροι ἐκεῦς- 
ι - τ ᾿ , ]η 

γο, ἀγαθὰ καλῶν" οἷς δὲ ἀχϑοιτο, κακά. ἄλλον δὲ 
’ 3» [ Ἂς 353.ϑ ν» ὦ 9 , 5 Ὁ δέ 

μηδένα ἔχοι λόγον περὶ αὐτῶν" ἀλλὰ τἀναγκαῖα, δί- 
-Ὁ Α ᾿ Α ἴω 2 

καινὰ καλοῦ καὶ καλὺ, τὴν δὲ τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἀγα- 
- ς) , ---,; - ν᾿ ; 

ϑοῦ φύσιν ὁσον διαφέρει τῷ ὄντι, μήτε ἑωρακὼς εἴτ), 
Υ 2] Ἢ -φ «ὦ Ὁ ΝᾺ ΠῚ ᾿ 

μὴτε ἄλλῳ δυνατὸς δεῖξαι. τοιοῦτος δὴ ὧν, πρὸς Ζ]ιὸς, 
9 , 2 ΩΣ τς Ἂν Τ ὲ«χτ 2 , 

οὐκ ἄτοπος ἂν σοι δοκῇ εἰναιπαιδευτὴς ; Ἔμοιγ᾽, ἔφη. 
Ξ- ΕἸ Ἃ ἵ »"ν , ἐπ Χ -Ὁ-᾿ -Ὁ Χ 

Μοὺν τὶ τούτου δοκεῖ διαφέρειν ὃ τὴν τῶν πολλῶν καὶ 
παντοδαπῶν ξυνιόντων ὀργὴν καὶ ἡδονὰς κατανεγνοη- 

᾽ .9 -" Ἀ2 κέναι, σοφίαν ἡγούμενος, εἴτ᾽ ἐν γραφικῇ, εἴτ᾽ ἐν μουσι- 
- ὔ ᾿ Ὁ ω Υ ᾿ Υ͂ 

πῇ, εἴτε δὴ ἐν πολιτικῇ; ὁτὲ μὲν γὰρ ἐάν τις τοῦτοις 
ς δὰ 2 ὃ ἑ ἔ 2." ᾿ 2» ᾿ χλλ ὃ «' 
ὁμιλῇ, ἐπιδεικνύμενος ἡ ποίησιν, ἢ τινὰ ἄλλην δη 

2) 2 Ὁ »Σ΄ὄἌ 

μιουργέαν, ἢ πόλει διακονίαν, κυρίους αὐτοῦ ποιῶν 
Ἁ Π -ὖ « 

τοὺς πολλοὺς, πέρα τῶν ἀναγκαίων, ἡ Διομηδεία λε- 
᾽ 2 -Θ Β ορ ο ε᾿ ὺν τ 

γομένῃ ἀνάγκη ποιεῖν αὐτῷ πάντα ἃ ἂν ουὅτου ἐπαι- 
“ ε Ἷ 7.9 ἜΝ Ἀ ᾿ - - 9 

γῶσιν" ὡς δὲ καὶ ἀγαϑὰ καὶ καλὰ ταῦτα τῇ ἀλη- 

ϑείᾳ, ἤδη πώποτέ του ἤκουσας αὐτῶν ̓ λόγον διδό»- 
τος οὐ καταγέλαστον; Οἶμαι δέ 7: ἡ δ᾽ ὃς, οὐδ᾽ 
ἀκούσομαι. Ταῦτα τοίνυν πάντα ἐννοήσας, ἔκεῖγο 
2 3 Ἁ 

ἀναμνήσϑητι, αὐτὸ τὸ καλὸν, ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ και 



΄ 
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λά. ἢ αὐτόϑι ἕκαστον, καὶ μὴ τὰ πολλὰ ἕκαστα, ἔσϑ 
[2] -“-Ὕ᾿ ΕΞ Ἂ «Ἐ ᾿ 5 σ᾽ Γ 2 

ὅτ:ως πλῆϑος ἀνέξεται, ἢ ἡγήσεται εἰναι; Πκιστά γ', 
2 , ᾿ 2 ᾿ δ, 5.4. ἃ - 5ςγῃ 
ἔφη. Φιλόσοφον μὲν ἄρα, ἡν δ΄ ἐγὼ, πλῆϑος ἀδὺύνα- 

- Ἴ ἐϑ “ Ι 

τον εἶναι. ᾿Αδύνατον. Καὶ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἀρὰ 
Γ 2 2 -"Ρ 3 5» 

ἀνάγκη ψέγεσθαι ὑπ' αὐτῶν. ᾿Ἰνάγκη. Καὶ ὑπὸ τοὐ- 
ι - "»ο-ὦὦ» [4 Ὁ , " 

των δὴ τῶν ἰδιωτῶν, ὅσοι προσομιλοῦντες ὄχλῳ, ἀρέ- 
3 ω») - “Ὁ ὥαι:ζ κ Υ͂ ᾿ 

σκειν αὐτῷ ἐπιϑυμοῦσι. “λον. .Εκ δὴ τούτων, τένα 
δ υύσυ , , : δ ἘΣ ἃ νυ ΦΆΡς “ 
ὁρᾷς σωτηρίαν φιλοσόφῳ φύσει, ὡστ ἐν τῷ ἐπιτηδεὺ- 

’ γ -Ό ΄ ΨΥ ἃ "»οὦ2Ἢὦ΄ 

ματι μείνασαν πρὸς τέλος ἐλϑεῖν; ἐγνόει δ᾽ ἐκ τῶν 
; ᾿ ΝΛ « -οἷὖ πὶ 

ἔμπροσϑεν. ὡμολόγηται γὰρ δὴ ἡμῖν εὐμάϑεια, καὶ 
μνήμη, καὶ ἀνδρία, καὶ μεγαλοπρέπεια ταύτης εἶναι 

»- ὟὌ “ »"- 3 κ " αὐ 

τῆς φύσεως. ναΐ, Ουκοῦν εὐϑὺς ἐν πᾶσιν ὁ τοιοῦ- 
- , ῳ Ἵ 

τος, πρῶτος ἔσται ἐν ἅπασιν, ἄλλως τε καὶ ἐὰν τὸ 
- ἴω] ι - - 2 2 " " 

σῶμα φυῇ προσφερὲς τῇ ψυχῇ; Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφη. 
ι Ξ ΩΝ Ὁ ι 

Βουλήσονται δὴ, οἶμαι, αὐτῷ χρῆσϑαι, ἐπειδὰν πρεσ- 
βύτερος γένηται, ἐπὶ τὰ αὑτῶν πράγματα οἵ τε οἱ- 

“4Δζ΄ Ἁ οι -.- -Ὁ δ᾽ 2) ς, Ἴ Π 2 

κεῖοι καὶ οἱ πολῖται. Πῶς δ΄ οὐ; “ὕποκείσονται ἄρα 
᾿ Χ “ ΘΟ.’ Ἀ δεόμενοι καὶ τιμῶντες, προκατχαλαμβάνοντες καὶ προ- 

Υ̓͂ ι , 3 - Υ͂ -Ὁ 

κολακεύοντες τὴν μέλλουσαν αὐτοῦ δύναμιν. Φιλεῖ 
Ὁ ’ ῳ Ἴ ΕῚ 5 Σ Ἁ ,» γοῦν, ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι. Τί οὖν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, οἴει 

τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖς τοιούτοις ποιήσειν; ἄλλως τε 
" Μ "ν Ε 

καὶ ἐὰν τύχῃ μεγάλης πόλεως ὧν, καὶ ἐν ταύτῃ πλοὺ- 
-Ὁ δ ΥμδοΣν ι ἐν, 5 

σιός τε καὶ γενναῖος, καὶ ἔτι εὐειδὴς καὶ μέγας; ἀρ᾽ 
2 9 

οὐ πληρωϑήσεσθαι ἀμηχάνου ἐλπίδος; ἡγούμενον 
- ν ΕῚ -Ὁ υν ᾿ Ἃ ; ο ΦΣΚ ε ᾿ 

καὶ τὰ τῶν “Ελλήνων καὶ τὰ τῶν βαρβάρων ἱκανὸν 
» νι Χ Ὗν 2 

ἔσεσθαι πράττειν; καὶ ἐπὶ τούτοις ὑψηλὸν ἐξαΐρειν 
ες -“ ἣ δ 3 »ΞΨ 

αὑτὸν, σχηματισμοῦ καὶ φρονήματος κενοῦ, ἀνευ νοῦ, 
Ὕ τ Ν 929 ΡΤ ες 

ἐμπιπλάμενον; Καὶ μάλ, ἔφη. Τῷ δὴ οὕτω διατι- 
2 Ἶ κ΄ ι 9 ἡ Ὁ Π - 

ϑεμένῳ ἐάν τις ἠρέμα προσελθὼν τἀληϑὴ λέγη» ὁτι 
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γοῖΐς οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ!. τὸ δὲ οὐ κτητὸν 

(ἐὴ δουλεύσαντι τῇ κτήσει αὐτοῦ" ἀῤ εὐπετὲς οἷει εἶς 
»αἱ εἰσακοῦσιι διὸ τοσούτων κακῶν; Πολλοῦ γε δεῖ, 

ἢ δ᾽ ὅς. ᾿Εὼν δ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, διὰ τὸ εὖ 1 πεφικέναι; 

καὶ τὸ συγγενὲς τῶν λόγων, εἷς αἰσϑάνηταί πη, καὶ 

χάμπτηται, χαὶ ἕλκηταν πρὸς φιλοσοφίαν, τέ οἰόμε- 
ϑὰ δράσειν ἐκείνους τοὺς ἡγουμέγους ἀπολλύναε αὖ- 
τοῦ τὴν χρείαν τε καὶ ἑταιρείαν; οὐ πᾶν μὲν ἔργον, 
πῶν δ᾽ ἔπος λέγοντάς τὸ παὶ πράττοντας, καὶ περὲ 

αὐτὸν, ὅπως ἂν μὴ πεισϑῇ,, καὶ περὶ τὸν πείϑοντα, 

ὅπως ἂν μὴ οἱόστ᾽ ἢ, καὶ ἰδέᾳ ἐπιβουλεύοντας, καὶ 
δημοσίᾳ εἰς ἀγῶνα καϑιστάντας; Πολλὴ, ἡ δ᾽ ὃς, ἀ- 
»υγκῆ. Ἴδστιν οὖν ὅπως ὄ τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Οὺ 

πάνυ. ᾿Ορῷς οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι οὐ κακῶς ἐλέγομεν 

ὡς ἄρα καὶ αὐτὰ τὰ τῆς φιλοσόφου φύσεως μέθη, 
ὅταν ἐν κακῇ τροφῇ γένηται, αἴτια τρόπον τινὰ τοῦ 
ἔχπεσεὺν ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματος; καὶ τὰ λεγόμενα ἀ- 

γαϑὰ, πλοῦτοξ τὸ κοιὶ σεσα ἢ, τοιαύτη Ἀμρρμα ΑΝ. 

οὐ γάρ" ἀλλ᾽ ὀρϑῶς, ἔφη, ἐλέλϑη. Οὗτος δὴ, εἶπον, 

ὦ) ϑαυμάσιε, δλεϑρύς τὲ καὶ διαφϑορὰ τοσαύτη τὲ 

καὶ τοιαύτη τῆς βελτίστης φύσεως εἰς τὸ ἄριστον 
ἐπιτήδευμα, ὀλίγης καὶ ἄλλως γιγνομένης, ὡς ἡμεῖς 
φαμέν. καὶ ἐκ τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν καὶ οἵ τὰ μέγι- 

στα κακὰ ἐργαζόμενον τὸς πόλεις γέγνϑονται καὶ τοὺς 
ἐδιώτας, καὶ οἵ τἀγαϑὼ, οἵ ἂν ταύτῃ τύχωσι δυέν- 
τες" σμικρὰ δὲ φύσις οὐδὲν μέγα οὐδέποτε οὐδένα 
οὔτε ἰδιώτην οὔτε πόλιν δρᾷ. “(ληϑέστατα, ἢ δ᾽ ὅς. 
Οὗτοι μὲν δὴ οὕτως ἐχπίπτοντες οἷς μάλιστα προῦ- 
ἧκει, ἔρημον καὶ ἀτελῆ φιλοσοφίαν λιπόντες, αὐτοί 
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τε βίον οὗ προσήκοντα οὐδ᾽ ἀληϑῆ ζῶσι" τὴν δὲ, 
ὥσπερ ὑρφαγὴν ξυγγενῶν, ἄλλοι ἐπεισελϑόντες ἀνά- 
ξιοι ἤσχυνάν τε, καὶ ὀνείδη περιῆψαν" οἷα καὶ σὺ 
φὴς ὀνειδίζειν τοὺς ὀνειδίζοντας ὡς οἵ ξυγόντες αὖ- 
τῇ, οἵ μὲν, οὐδενὸς, οἵ δὲ πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἀξιοΐ 

εἰσι. Καὶ χὰρ οὖν, ἔφη, τά γε λεγόμενα, ταῦτα. 1:1- 
κότως γ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λεγόμενα. καϑορῶντες γὰρ ἀλ- 
λοι ἀνϑρωπίσχο: κενὴν τὴν χώραν ταύτην γιγγυμέ- 
γὴν, καλῶν δὲ ὀνομάτων καὶ προσχημάτων μεστὴν, 
ὥσπερ οἵ ἐκ τῶν εἱργμῶν εἰς τε ὑερεὶ ἀποδιδράσκον- 
τες, ἄσμενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν ἀρ νοδβοννν εἰς 
τὴν φιλοσοφίαν, οὗ ἂν κομψότατοι ὄντες τυγχάνωσι 
σιερὶ τὸ αὑτῶν τεχνίον. ὅμως γὰρ δὴ πρός γε τὸς ἀλ- 
λας τέχνας καίπερ οὕτω πραττούσης φιλοσοφίας τὸ 
ἀξίωμα μεγαλοπρεπέστερον λείπεται" οὗ δὴ ἐφιέμε- 
γοὺ πολλοὶ, ἀτελεῖς μὲν τὰς φύσεις, ὑπὸ δὲ τῶν τε- 
χγνῶν τε καὶ δημιουργιῶν ὥσπερ τὰ σώματα λελώβην- 
ται, οὕτω καὶ τὰς ψυχὰς συγκεκλασμένοι τὸ καὶ ἀπο- 
τεϑρυμμένοι διὰ τὰς βαγαυσίας τυγχάνουσιν. ἢ οὐκ 
ἀνάγκη; Καὶ μάλα, ἔφη. “Ἰοκεῖς οὖν τὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
διαφέρειν αὐτοὺς ἰδεῖν ἀργύριον κτησαμένου χαλκέ- 

ὡς, φαλακροῦ καὶ σμικροῦ, νεωστὶ μὲν ἐκ δεσμῶν 
λελυμένου, ἐν βαλανείῳ δὲ λελουμένου, νγεουργὸν ἵμά- 
τιον» ἔχοντος, ὡς γυμφίου παρεσκευασμένου, διὼ 
σιενέαν καὶ ἐρημέαν τοῦ δεσπότου τὴν ϑυγατέρα μέλ- 
λοντος γαμεῖν; Θύ πάνυ, ἕφη, διαφέρει. Ποῖ ἅττα 
οὐ» εἰκὸς γεγγᾷὰν τοὺς τοιούτους; οὐ γόϑα καὶ φαῦ- 
λα; Πολλὴ ἀνάγκη. τί δέ; τοὺς ἀναξίους παιδεύσε- 

ὡς, ὅταν αὐτῇ τλῆ δον εὶς ὁμιλῶσν μὴ κατ᾽ ἀξίαν, 



“4 ΟΠ ΡΙΑΤΟΝΙΒ υἰφ ἃ ἐθ 

ποὶ ἄττα φῶμεν γεννᾷν διανοήματά τε καὶ δόξας; 
ἀρ οὐχ ὡς ἀληθῶς προσήκοντα ἀκοῦσαι σοφίσματα, 
καὶ οὐδὲν γνήσιον, οὐδὲ φρονήσεως ἄξιον ἀληϑινῆς 
ἐχόμενον; Παντὲλ ὥς μὲν οὖν, ἔφη. Πάνυ ΕΝ δὴ 

τι, ἔφην ἐγὼ, ὦ ̓ αδείμαντε, λείπεται τῶν κατ᾽ ἀξίαν 
δμιλούντων φιλοσοφίᾳ, ἤἥπου ὑπὸ φυγῆς καταλη- 
φϑὲν, γενναῖον καὶ εὖ τεϑραμμένον ἦϑος, ἀπορίᾳ τῶν 
διαφϑερούντων κατὰ φύσιν μεῖναν ἐπὶ αὐτῇ" ἢ ἐν 
σμικυᾷ πόλει, ὅταν μεγάλη ψυχὴ φυῇ, καὶ ἀτιμάσα- 
σα τὰ τῆς πόλεως ὑπερίδῃ βραχὺ δὲ που τὶ καὶ ἀπ 
ἄλλης τέχνης δικαίως ἀτιμάσαν εὐφυὲς ἐπὶ αὐτὴν ἂ- 
γέλϑοι. εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὃ τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου Θεύ- 
γους χαλιγὸς οἷος κατασχεῖν. καὶ γὰρ Θεάγει τὰ μὲν 
ἄλλα πώντα παρεσκεύασται πρὸς τὸ ἐκπεσεῖν φιλο- 
σοφίας, ἡ δὲ τοῦ σώματος γοσοτροφία, ,ἀπείργουσα 
αὐτὸν τῶν πέσον. τὰ: κατέχει. τὸ δ᾽ ἡμέτερον οὔκ 
ἄξιον γέγειν, τὸ δαιμόνιον σημεῖον. ἢ γάρ ποῦ τινὲ 
ἄλλῳ, ἢ οὐδενὶ τῶν ἔμπροσϑεν “λέγονε. καὶ τούτων 
δὴ τῶν ὀλίγων οἵ γενόμενοι χαὶ γευσάμενοι, ὡς ἡδὺ 

καὶ μακάριον τὸ κτῆμα, καὶ τῶν πολλῶν αὖ ἱκανῶς 

ἰδύντες τὴν μανίαν, καὶ ὅτι οὐδεὶς οὐδὲν ὑγιὲς, ὡς 

ἕπος εἰπεῖν, περὶ τὰ τῶν πόλεων πράττει, οὐδ᾽ ἔστι 
ξύμμαχος μεϑ' ὅτου τὶς ἰὼν ἐπὶ τὴν τῶν δικαίων βο- 
ἤϑειαν, σώζοιτ᾽ ἀν" ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς ϑηρία ἄνϑρωπος. 

ἐμπεσὼν, οὔτε ξυναδικεῖν ἐϑέλων, οὔτε ἱκανὸς ὧν εἷς 

πᾶσιν ἀγρίοις αὐτέζειαις πρὶν τι τὴν πόλιν ἢ σῦς 

ὀνῆσαι προαπολόμενος, ἀγωφελὴς αὑτῷ τε καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἂν γ γθυρὸν ταῦτα πάντα λογισμῷ λαβὼν, ἡ- 
συχίῳν ἔχων, καὶ τὸ αὑτοῦ πράττων, οἷον ἕν χειμῶνι 
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κονιορτοῦ καὶ ζάλης ὑπὸ πνεύματος φερομέγου, ὑπὸ 
τειχίον ὑποστὰς, ὁρῶν τοὺς ἄλλους καταπιμπλαμέ- 

γους ἀνομίας, ἀγαπᾷ εἴ πη αὐτὸς καϑαρὸς ἀδικί- 
ας τε καὶ ἀνοσίων ἔργων, τόν τὸ ἐνθ ἀδε βίον βιώσε- 
ται, καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ μετιὶ καλῆς ἐλπέδος 
ἵλεώς τε καὶ εὐμενὴς ἀπαλλάξεται. ᾿1λλά τοι, ἢ δ᾽ ὃς, 

οὐ τὰ ἐλάχιστα ἂν διαπραξάμενος ἀπαλλάττοιτο. 

Οὐδὲ γε, εἶπον, τὼ μέγιστα, μὴ τυχὼν πολιτείας 
προσηκούσης. ἐν γὰρ προσηκούσῃ αὐτός τὲ μᾶλλον 
αὐξήσεται, καὶ τὰ τῶν ἰδίων καὶ τὰ κοιγὰ σώσει. τὸ 

μὲν οὖν τῆς φιλοσοφίας ὧν ἕνεκα διαβολὴν εἴληφέ, 

καὶ ὅτι οὐ δικαίως, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, μετρίως εἰρῆσϑιαι" 
εἰ μὴ ἔτ᾽ ἄλλο λέγεις τὲ σύ. ᾿4λλ οὐδὲν, ἡ δ᾽ ὃς, ἔτο 
λέγω περὶ τούτου" ἀλλὰ τὴν προσήκουσαν αὐτῇ τίνα 
τῶν νῦν λέγεις πολιτειῶν. Οὐδ᾽ ἡντιναοῦν, εἶπον" 

ἀλλὰ τοῦτο καὶ ἐπαιτιῶμαν, μηδεμίαν ἀξίαν εἶναι 
τῶν νῦν κατάστασιν πόλεως, φιλοσόφου φύσεως" διὸ 

καὶ στρέφεσθαΐ τε καὶ ἀλλοιοῦσϑαν αὐτὴν, ὥσπερ 
ξεγικὸν σπέρμα ἐν γῇ ἄλλῃ σπειρόμενον, ἐξίτηλον εἰς 

τὸ ἐπιχώριον φιλεῖ κρατούμενον ἰέναι, οὕτω καὶ τοῦ 

τὸ τὸ γένος, νῦν μὲν οὖκ ἴσχον τὴν αὑτοῦ δύναμιν, 
εἰς ἀλλότριον εἶδος ἐκπίπτειν" εἰ δὲ λήψεται τὴν οί 
στην πολιτείαν, ὥσπερ καὶ αὐτὸ ἄριστόν ἐστι, τότε 

δηλώσει ὅτι τοῦτο μὲν τῷ ὄντι ϑεῖον ἡν, τὰ δὲ ἀλλα 
ἀνθρώπινα, τά τε τῶν φύσεων καὶ τῶν ἐπιτηδευμά- 
τῶν. δῆλος δὴ οὖν εἶ ὅτι μετὰ τοῦτο ἐρήσῃ τίς αὖτ 
ἥ πολιτεία. Οὐκ ἔγνως, ἔφη. οὐ γὰρ τοῦτο ἔμελλον 
ἀλλ᾽ εἰ αὐτὴ ἢν ἡμεῖς διεληλύϑαμεν οἰκίζοντες τὴ" 
πόλιν, ἢ ἄλλη. Τὰ μὲν ἄλλα, ἢν δ΄ ἐγὼ, αὕτη τοῦτι 

Ῥιλτ Τί Υ, Ὁ 
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δὲ αὐτὸ ἐῤῥήϑη μὲν καὶ τότε, ὅτι δεήσει τὶ ἀεὶ ἐνεῖ- 
Γ 

γαν ἐν τῇ πόλει λόγον ἔχον τῆς πολιτείας τὸν αὐτὸν 
« μὴ Ἃ Ἔ , 37 τ Υ ἜΜΕΝ 

ονπεὲρ καὶ σὺ ὁ νομοϑέτης ἔχων τοὺς νόμους ἐτίϑεις. 
3. ΟΥ . , 9 2 3 τ “ ' 

᾿Εῤῥήϑη γὰρ, ἕφη. .41λλ οὐχ ἱκανῶς, εἶπον, ἐδηλώ- 
ϑη, φόβῳ ὧν ὑμεὶς ἀντιλαμβανόμενον δεδηλώκατε, 
μακρὰν καὶ χαλεπὴν αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν. ἐπεὶ καὶ 

᾿ ᾿ 9 ᾽ .«- ὃ - ΚΣ » 
τὸ λοιπὸν οὐ πάντως ῥᾷστον διελθεῖν. Τὸ ποῖον; 

, 5» 

Τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλις φιλοσοφέαν οὐ 
διολεῖται. τὸ γὰρ δὴ μεγάλα πάντα, ἐπισφαλῆ" 
καὶ, τὸ λεγόμενον, τὰ καλὰ τῷ ὄντι χαλεπά. “4λλ᾽ 
ὅμως, ἔφη, λαβέτω τέλος ἡ ἀπόδειξις, τούτου φανε- 

ῥοῦ γενομένου. Οὐ τὸ μὴ βούλεσϑαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀλλ 
εἴπερ τὸ μὴ δύνασθαι διακωλύσει. παρὼν δὲ τὴν γ᾽ 
ἐμὴν προϑυμίαν εἴσῃ. σκύπει δὲ καὶ γῦν ὡς προ- 
ϑύμως καὶ παρακινδυνευτικῶς μέλλω λέγειν, ὅτι 
τοὐναντίον 1) νῦν, δεῖ τοῦ ἐπιτηδεύματος τούτου 

πάλιν ἁπτεσϑαι. Πῶς; ̓ ᾿ῦν μὲν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οἵ καὶ. 

ἁπτόμενοι μειράκια ὄντα, ἄρτι ἐκ παίδων τομεταξὺ ὁ 
᾽ ω“ ΕἸ ΝΝ 

οἰκονομίας τὲ καὶ χρηματισμοῦ πλησιάσαντες αὐτοῦ 
τῷ χαλεπωτάτῳ ἀπαλλάττονται, οἵ φιλοσοφώτατοι 
ποιούμενοι. λέγω δὲ χαλεπώτατον, τὸ περὶ τοὺς λό- 

3 “- 32) 5 ᾿ Ἅἢ ω- 
γους. ἐν δὲ τῷ ἔπειτα, ἐάν, καὶ ἄλλων τοῦτο προτ- 

, 9 

τόντων παρακαλούμενοι ἐϑέλωσιν ἀκροαταὶ γίγνε- 
Ι͂ [ « φω 3 2 

σϑαι, μεγάλα ἡγοῦνται, πάρεργον οἰόμενοι αὐτὸ 
δεῖν πράττειν" πρὸς δὲ τὸ γῆρας, ἐκτὸς δὴ τινῶν 
2 ᾿ Π ᾿ -“ἦὟ΄ ωοω-ς 

ὀλίγων, ἀποσβένγνυνταν πολὺ μῶλλον τοῦ Ἤρακλει- 
τείου ἡλί Ὁ ὅὕϑις οὖκ ἐξὰ ΤΣ δὲ ἡλίου, σον αὐὖϑις οὐκ ἐξάπτονται. “εν δὲ 

2 - 39 Π ω ] "Μ᾽ Ν 
; ἔφη. «Τὰν τοὐναντίον». μειρακιὰ μὲν οντα Καὶ 

ο ; ἰ Νὴ ἐἐ τοῖδας, μειρακιώδη παιδείαν καὶ φιλοσοφέαν μετα: 
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χειρίζεσθαι, τῶν τε σωμάτων, ἐν ᾧ βλαστάνει τε καὶ 

ἁδροῦται, εὖ μάλα ἐπιμελεῖσϑαι, ὑπηρεσίαν φιλο- 

σοφίᾳ κτωμέγους" προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐν ἢ ἢ 

ἱνυχὴ τελειοῦσθαι ἄρχεται, ἐπιτείνειν τιὶ ἐκείνης γυ- 

μγάσια: ὅταν δὲ λήγῃ μὲν ἢ ῥώμη, πολιτικῶν δὲ 

καὶ στρατειῶν ἐκτὸς γέγνηται, τότε ἤδη ἀφέτους νὲ- 
μεσϑαι, καὶ μηδὲν ἄλλο πράττειν, ὅτι μὴ πάρεργον, 
τοὺς μέλλοντας εὐδαιμόνως βιώσεσϑαι, καὶ τελευτὴ- 

σαντὰς, τῷ βίῳ τῷ βεβιωμένῳ τὴν ἐκεῖ μοῖραν ἐπι- 
ὑτήσειν πρέπουσαν. Ὡς ἀληϑῶς μοι δοκεῖς, ἔφη, 
λέγειν γε προϑύμως, ὦ Σώκρατες" οἶμαι μέντοι 

τοὺς πολλοὺς τῶν ἀκουόγτων, προθυμότερον ἔτι ἀγν- 

εἰτείνειν, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν πεισομένους, ἀπὸ Θρασυ- 

μάχου ἀρξαμένους. Μὴ διάβαλλε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐμὲ 
καὶ Θρασύμαχον, ἄρτι φίλους γεγονότας, οὐδὲ πιρο- 

τοῦ ἐχθροὺς ὄντας. πείρας γὰρ οὐδὲν ἀγήσομεν, 

ἕως ἂν ἢ πείσωμεν καὶ τοῦτον παὶ τοὺς ἄλλους, 32) 
προὔργου τὸ ποιήσωμεν εἰς ἐκεῖνον τὸν βίον, τον 
αὖϑις γενόμενοι τοῖς τοιούτοις πὰ μον λόγοις. {εἰς 

μικρόν 7: ἔφη; χρόνον εἴρηκας. Εἰς οὐδὲν μὲν οὗν, 

ἔφην, ὥς γε πρὸς τὸν ἅπαντα" τὸ μέντοι μὴ πεΐϑε- 

σϑαι τοῖς λεγομένοις τοὺς πολλοὺς, ϑαῦμα οὐδέν. 

οὐ γὰρ πώποτε ἴδον 7ενόμενον τὸ γῦν λεχόμενον, 
ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τοιαῦτ᾽ ἄττα ῥήματα, ὲ ξεπέτηδες 
ἀλλήλοις ὡμοιωμένα, ἀλλ οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, 

ὥσπερ Ὡς συμπεσόντα, ἄνδρα δὲ ἀρετῇ παρισωμέ- 
γον καὶ ὡμοιωμένον μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως, ξρ- 

γῳ τὲ καὶ λόγῳ δυναστεύοντα ἐν πόλει ξ ἑτέρῳ τοιαύ- 

Τῇ» οὐ πώποτε ἑωράκασιν, οὔτε ἕγα, οὔτε πλείους 

1.5 



᾿ 
Σ ; | 

εν ς ΡΙΑΆΑΤΓΟΝδ5 ". 9. 93. -ἀνὐςς ] ᾿ 

᾿ 2 2 ΙΕ τ } 

ἢ οἴει; Οὐδαμῶς γε. Οὐδὲ γε αὐ λόγων, ὦ μακά ] 
᾿ ριε, καλῶν τε καὶ ἐλευϑέρων ἱκανῶς ἐπήκοοι γεγόνα-, 

[ οὖ ΕῚ , Ι 
σιν, οἷον ζητεῖν μὲν τὸ ἀληϑὲς ξυντεταμένως ἐκ παν-᾿ ̓

 
᾿ 

τὸς τρόπου, τοῦ γνῶναι χάριν" τὰ δὲ κομψά τε καὶ 
᾽ ἐν ΜΕΝ ΄ 2) : ἢ "Ν᾿ . μι} ἐριστικιὰ, καὶ μηδαμόσε ἀλλοσε τείνοντα ἢ πρὸς δό- 

ἮΝ ΨΨ, 5 Υ͂ Υ 

ξαν χαὶ ἔριν, καὶ ἐν δίκαις, καὶ ἐν ἰδίαις συνουοσί- 
γε 9 ἜΣΌΗΣ » ’ ἡδὲ Ἵ 3} 

αις, πόρῥωϑεν ἀσπαζομεγῶγν. Οὐὸε τουτωῶν, ἐφή. 
᾿ 5 ) " ω 

Τούτων τοι χάριν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ταῦτα προορώμε-, 
ε - .« Υ 4 γοι ἡμεῖς τότε καὶ δεδιότες, ὅμως ἐλέγομεν, ὑπὸ τὰἀ- 
- 2 [4] γ ᾿ 

ληϑοῦς ἡναγκασμένοι, ὁτι οὔτε πόλις, οὔτε πολι- 
᾿ 2 , 2 Π 1] , ͵ 

τεία, οὐδὲ γ ἀνὴρ ὁμοίως μήποτε γένηται τέλεος, 
}κ - Ἷ Υ͂ Ὁ ᾿] Ἄ 

πρὲν ἂν τοὶς φιλοσόφοις τούτοις τοῖς ολίγοις, καὶ. 

οὐ πονηροῖς, ἀχρήστοις δὲ γῦν κεκλημένοις, ἀνάγει 
τὶς ἐκ τύχης παραβάλῃ, εἴτε βούλονται εἴτε μὴ, πύ 
λεὼς ἐπιμεληθῆναι, καὶ τῇ πόλει κατήκοοι γενέσθαι ὁ 
) -«΄ « Σ Ε.] 3] ᾿ ᾿ 

ἢ τῶν νῦν ἐν δυναστείαις ἢ ϑασιλείαις ὄντων υἱε. 
3 "“ ᾽ ΕῚ .- 

σιν, ἢ αὑτοῖς, ἕκ τινος ϑείας ἐπιπνοίας ἀληϑινῆ: 
53 3» 3 ᾿ ᾿ φιλοσοφίας, ἀληϑινὸς ἔρως ἐμπέσῃ. τούτων δὲ ὅπό. 

ἢ 53 7 τ 

τερα γεγέσϑαι, ἢ ἀμφότερα, ὡς ἄρα ἐστὶν ἀδύνο 
ΕῚ ΑΝ . 5 , 3) τ ἢ 

τον, ἐγὼ μὲν οὐδένα φημὶ ἔχειν λόγον. οὕτω γα: 
2 ε - Υ ᾿ ἱ 4 37 ΡῚ - 

ἂν ἡμεῖς δικαίως καταγελῳμεϑα, ὡς ἀλλὼς εὐχαὶ. 
[- ᾿ ΠῚ 3 [υ τ' ΕΞ ᾿ 
ὁμοία λέγοντες. ἢ οὐχ οὕτως; Ουτως. Εἰ τοίνιυ': 

} Ἅ 3 ἄκροις εἰς φιλοσοφίαν πόλεως τὶς ἀνάγκη ἐπιμελ:; 
- ᾿ ΒῚ ᾿ ῳ ᾿ 

ϑῆναι ἢ γέγογεν ἐν τῷ ἀπείρῳ τῷ παρεληλυϑότι χρό 
ΒᾺῚ “-" 2» [ων Φ, ὦ 

γῳ, ἢ καὶ γὺν ἐστιν ἕν τινε βαρβαρικῷ τόπῳ, πόῤῥ- 
2 “Ὁ τ ᾽ γ ΖΝ ᾿ , Π 

που ντι τῆς ἡμετέρας ἐπόψεως, ἢ καὶ ἔπειτα γεν])- 

σεται, περὶ τούτου ἕτοιμοι τῷ λόγῳ διαμάχεσθαι, 
ὡς γέγονεν ἡ εἰρημένη πολιτεία καὶ ἔστε, καὶ γεγὴ 

: ει [4 « δ᾽ Ἂι ΠῚ ᾿ 

σιταῦ γε, οὐτγὰν αὐτῇ ἡ ͵οῦσα πόλεως ἐνπρατὴς γι. 
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γηται. οὐ γὰρ ἀδύνατον γενέσθαι" οὐδ᾽ ἡμεῖς ἀδὺ- 
νατὰ λέγομεν" χαλεπὰ δὲ καὶ παρ᾽ ἡμῶν ὁμολογεῖ- 
ται. αὶ ἐμοὶ, ἔφ ἡ, οὕτῳ δοκεῖ. Τοῖς δὲ πολλ οἷς, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐκ αὖ, δοκεῖ, ἐρεῖς. Ἴσως, ἔφη. Ὦ, μα- 
χάριε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, μὴ πάνυ οὕτω τῶν πολλῶν κατη- 

γόρει, ἀλλ᾽ οἵαν τοι δόξαν ἕξουσιν, ἐν αὐτοῖς μὴ φι- 
λονεικῶν, ἀλλὰ παφαμυϑούμενος, καὶ ἀπολυόμενος 
τὴν τῆς φιλομαϑείας διαβολὴν, ἐνδείκνυς οὕς λέγεις 

τοὺς φιλοσόφους, καὶ διορίζου, ὥσπερ ἄρτι, τὴν τε 
φύσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐπιτήδευσιν" ἵγα μὴ ἡγῶνταί 
σε λέγειν οἷς αὐτοὶ οἴονται. ἢ καὶ ἐὰν οὕτω ϑεῶν- 
ται, ἀλλοίαν τοὶ φήσεις αὐτοὺς δόξαν λήψεσθαι, 

καὶ ἀλλα ἀποκρινεῖσθαι; 2) οἴει τινὰ χαλεπαΐγειν 

τῷ μὴ χαλεπῷ, ἢ φϑονεῖν τῷ μὴ φϑονερῷ, ἄφϑο- 
γόν τε καὶ πρᾷον ὄντα; ἐγὼ μὲν γάρ σε πρόφϑάσας 
λέγω, ὅτο ἐν ὀλέγοις τισὶν ἡγοῦμαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ 
πλήϑει, χαλεπὴν οὕτω φύσιν γίγνεσθαι. Καὶ ἐγὼ 
ἀμέλει, ἔφη, ξυνοίομαι. Οὐκοῦν καὶ αὐτὸ τοῦτο 
ξυγοίει; τοῦ χαλεπῶς πρὸς φιλοσοφίαν τοὺς πολ- 

λοὺς διακεῖσθαι, ἐκείνους αἰτίους εἶναι τοὺς ἔξωϑεν 

οὐ μὴ προσῆκον ἐπεισχεκωμακότας, λοιδορουμέγους 
τε αὐτοῖς καὶ φιλαπεχϑημόνως ἔχοντας, καὶ ἀεὶ σεε- 
οἱ ἀνϑρώπων τοὺς λόγους ποιουμένους; ἥκιστα φι- 
λοσοφίᾳ πρέπον ποιοῦντας; Πολὺ 7; ἔφη. Οὐδὲ 
γάρ που, ὦ ᾿“δείμαντε, σχολὴ τῷ 7ε ὡς ἀληϑῶς πρὸς 
τοῖς οὖσι τὴν διάνοιαν ἔχοντι, κάτω βλέπειν εἰς ἀμ- 
ϑρώπων πραγματείας, καὶ μαχόμενον αὐτοῖς, φϑο-" 
γοι τὸ καὶ δυσμενείας ἐμπίπλασθαι" ἀλλ᾽ εἰς τετα“ 
γμένα ἄττα καὶ πατὰ ταὐτὰ ἀεὶ ἔχοντα δοῶντας και 
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᾽ 3) 3 5 »“ 2) 5 5 5. 

ϑεωμένους, οὔτ᾽ ἀδικοῦντα οὔτ᾽ ἀδικούμενα ὑπ᾽ ἀλ- 

λήλων, κόσμῳ δὲ πιάντα καὶ κατιὶ λόγον ἔχοντα, τοῦ- 
-Ὁ Ὁ) ᾿ Ἔν 

τὰ μιμεϊσϑαΐ τε καὶ ὁτι μάλιστα ἀφομοιοῦσϑαι. 1) 
, 4, “" ο; --- ΄ 

οἴει τινὰ μηχανὴν εἶναι, οτῷ τὶς ἅμιλεῖ ἀγάμενος, 
“-΄ὧ »οὴ 3 . ἢ 

μὴ μιμεῖσθαι ἐκεῖνο; υἱδύνατον, ἔφη. Θείω δὴ καὶ 
σ ο΄ Ὁ 

χοσμέῳ ογε φιλόσοφος ὁμιλῶν, κόσμιός τὸ καὶ θεῖος 
5 5 

εἰς τὸ δυνατὸν ἀνϑρώπῳ χίγγεται" διαβολὴ δ᾽ ἐν 
»ὃΡ ᾿ Ψ δ} Ξ 

πᾶσι πολλή. Παντάπασι μὲν οὖν. “Ἵν οὖν τις, εἰ- 
μὶ ὑφ ν ΡᾺ Ἐπ᾿ νς οὺ ΓΟ 

πον, αὐτῷ ἀνάγκη γόνηται, ὦ ἐχεῖ δρᾷ, μελετῆσαι 
Ὕ 5 ᾿ ᾿ 21 Ὁ τ ὦ ΝΕ Π ᾿ 

εἰς ἀνϑρώπων ἡϑὴη καὶ ιδίχ καὶ δημοσίᾳ τιϑέναι, 

καὶ μὴ μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἄρα κακὸν δημίιουρ- 
32 Υ 

γὸν αὐτὸν οἴει γενήσεσθαι σωφροσύγης τὲ καὶ δυ- 
ε ἊΝ «- »-}ο "Ὁ ΝΜ] “Σ΄Ο} 

χαιοσύνης, καὶ ξυμπάσης τῆς δημιοτικῆς ἀρετῆς; 
[ 1 δι; ΛΕ ἢ 39 2 ᾿ , 

{πκιστά γε, ἡ δ᾽ ος. «αλλ ἐὰν δὴ αἴσθωνται οἵ πολ- 
} Ἂ, ΕΥ͂ .} Ω" ἐν 3 - , -“ δὴ 
ον ὁτι αληϑῆὴ περὶ αὐτοῦ λέγομεν, χαλεπανοῦσι δὴ 

- ς -ὦ 

τοῖς φιλοσόφοις, καὶ ἀπιστήσουσιν ἡμῖν, λέγουσιν 
ε Ἵ 7) 2 3 ΄ ᾽ ΕῚ ᾿ 2 

ὡς οὐκ ἃν ποτε ἄλλως εὐδαιμονήσειε σόλις, εἰ μὴ αὖ- 

τὴν διαγράψειαν οὗ τῷ ϑείω παραδείγ, ματὶ χρώμενρι 
ζωγράφοι; Οὐ ταλεπν δε δος ἢ δ᾽ ὅς, ἐάν περ αἷ- 

5 ι , Υ͂ ἵ 

σϑωνται. ἀλλὰ δὴ τίνα λέγεις τρόπον τῆς διαγᾳα- 
- 2' ἘΣ Ὁ κοῦ ΚΘᾺ ΠΡ γΠ , φῆς; «αβόντες, ἡν δ᾽ ἐγὼ, ὥσπερ πίνακα, πόλιν 

27 

τε καὶ ηἡϑη ἀνϑρώπων, πρῶτον μὲν καϑαρὲν ποί: 
᾽ Υ 2) [ΑἹ 3 ᾿ 

ἡσειαν ἄν. ὃ οὐ πάνυ ῥᾷδιον" ἀλλ᾽ οὖν ΣΡ ὅτι 
᾿] ΡλῚ 3 ᾿ Ὁ 2, α 

τούτῳ ἀν εὐϑὺς τῶν ἀλλων διενεγκεῖν, τῷ μήτε ἰδι- 
΄ ΤΥ Υ ΕῚ "-ὭὋ }Ὰ [4] ( " 

ὥτου, -μὴτε πύλεως ἐθελῆσαι ἂν ἁψασϑαι, μηδὲ 
ΒΧῚ οἷ δι κ᾿ 

γράφειν νόμους, πρὲν ἢ παραλαβεῖν καϑαρᾶν, ἢ αὖ- 
“ ᾿- -- Ρ] , 2 .- ᾿ - 

τοὺ ποιῆσαι. Καὶ ὀρϑῶς γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ ταῖ» 
δ. » ου ἰ 

τὰ οἴει ὑπογράψασθαι ἂν τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας" 
Ἂ 2) 6πν ΦἪ 2 ᾽ ν 2» 

Τί μὴν; Ἔπειτα, οἶμαι, ἀπεργαζόμεγοι, πυκνὰ ἂν 
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ἑκατέρως ἀποβλέποιεν πρός τε τὸ φύσει δίκαιον καὶ 
κιλὸν καὶ σῶφρον, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, καὶ πρὸς 

ἐκεῖνο αὖ ὃ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐμποιοῖεν, ξυμμι- 
7) ὑντὲξ τὲ καὶ κεραννὗντες ἐκ τῶν ἐπὶ τη δευμάτων; 
τὸ ἀνδρείκελον, ἀπ᾽ ἐκείνοι! τεκ μαι Ό μενοι, ὃ δὴ καὶ 
προ δν ἐκάλεσεν ἐν τοῖς ἀνϑρώποις ἐγγιγνόμενον, 

ϑεοειδές τε καὶ ϑεοείκελον. ᾿Ορϑῶς, ἔφη. Καὶ τὸ 
μὲν ἂν, οἶμαι, ἐξαλείφοιεν, τὸ δὲ πάλιν ἐ77 ράφοιεν" 
ἕως ἂν ὅτι μάλιστα ἀνθρώπεια ἤϑη εἰς ὅσον ἐνδέχε- 
ται ϑεοφιλῆ ποιήσειαν. Καλλίστη γοῦν ἂν, ἔφη, ἢ 
γφαφὴ γένοιτο. Ὧρ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πεΐϑομέν πῆ 

ἐκείνους οὕς διατεταγμένους ἐ ἐφ᾽ ἡμῶς ἔφησϑα ἰέναι, 
ὡς τοιοῦτός ἐστι πολιτειῶν ζωγράφος, ὃν τότ᾽ 6:7 

γοῦμεν πρὸς αὐτοὺς; δι ὃν ἐκεῖνοι ἐχαλέπαιγον ὅτι 
τὰς πόλεις αὐτῷ παρεδίδομεν, καὶ ἔτι μᾶλλον αὐτὸ 

νῦν ἀκούοντες πραύνονται; Καὶ πολὺ γε, ἢ δ᾽ ὃς, 

ἢν σωφρονῶσι. Πῆ γὰρ δὴ ἕξουσιν ἀμφισβητῆσαι; 
πότερον μὴ τοῦ ὄντος τε καὶ ἀληϑείας ἐραστὰς εἶναι 
τοὺς φιλοσόφους; ᾿Ἴτοπον μέντ᾽ ἂν, ἔφη, εἴη. “ἀλλὰ 
μὴ τὴν φύσιν αὐτῶν οἰκείαν εἶναι τοῦ ἀρίστου, ἣν 

ἡμεῖς διήλθομεν; Οὐδὲ τοῦτο. Τί δέ; τὴν τοιαύ- 
τὴν, τυχοῦσαν τῶν προσηκόντων ἐπιτηδευμάτων, οὔτ 

ἀγαϑὴν τελ ἕως ἔσεσϑαι καὶ φιλόσοφον, εἰπέρ τινὰ 
ἄλλην; ἢ) ἐκείνους φήσεις μᾶλλον, οὺς ἡμεῖς ἀφωρί- 
σαμεν; Οὐ δὴ που. Ἔτι οὖν ἀγριανοῦσι λεγόντων 
ἡμῶν ὅτι, πρὶν ἂν πόλεως τὸ φιλόσοφον ) “νος ἐγκροι- 

Ἐξξ 9 γένηται, οὔτε πόλει οὔτε πολίταις κακῶν παῦλα 

ἔσται; οὐδὲ ἡ πολιτεία ἣν μυϑολογοῦμεν λόγῳ, ἔρ 
γῳῷ Ἡἰλὺς λήψεται; ἴσως, ἔφη, ἥττον. Βούλει οὖν 



δ ΒΙ ΔΙΡΟΝΕΒ Ρ.565.1.}.«.ἀ, 

ΕἸ 5 Ν ἜΝ ἢ " 3 ᾿ 5.4} ᾿ ἢν δ᾽ ἐγὼ, μὴ ἡττον φῶμεν αὐτοὺς, ἀλλὰ παντάπασι 
σρᾷάους γεγονέναυ καὶ πεπεῖσθαι, ἵνα εἰ μή τι ἄλλο, 
αἰσχυνθέντες ὁμολογήσῶωσι ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Οὗτοι μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τοῦτο πεπεισμένοι 
ἔστων. τοῦδε δὲ πέρι τίς ἀμφισβητήσει, ὡς οὐκ ἂν 
τύχοιεν γενόμενον βασιλέων ἔκγονοι ἢ δυναστῶν οἵ 
τὰς φύσεις φιλόσοφοι; Οὐδ᾽ ἂν εἷς, ἔφη. Τοιοῦ 
τους δὲ γενομένους ὧς πολλὴ ἀνάγκη διαφϑαρῆναιυ, 
3 ων , ἐξ ι ᾿ ᾿ “ ΝῚ ἔχει τὶς λέγει». ὡς μὲν γὰρ χαλεπὸν σωϑῆνγαι, καὶ 
ἡμεῖς ξυγχωροῦμεν'" ὡς δὲ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ τῶν 

2ς- ᾿ 2 ᾿ τ 

πάντων οὐδέποτ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰς σωϑείη, ἔσϑ' ὅστις ν-: 
.- 9 φισβητήσειε. Καὶ πῶς; ᾿Δλλὰ μὴν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ε 

ἱκανὸς γενόμενος, πόλιν ἔχων πειϑομένην, πάντ' 
. »ν ᾿ ἽἹ 

ἐπιτελέσαι τὰ νῦν ἀπιστούμενα. Ικανὸς γὰρ, ἔφη. .49- 
Ξ ΦῈ ΣΆ. ΔΗ͂Ν ᾿ ι χοντος γάρ ποῦ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τιϑέντος τοὺς νόμους καὶ 

ἡ ὦ οΆ [ 32 ’ 34 

τὰ ἐπιτηδεύματα ἃ διεληλύϑαμεν, οὐ δὴ που ἀδύνα- 
τον ἐθέλειν ποιεῖν τοὺς πολίτας. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. Δλλὰ 

κ ω ς» - ᾿. Ἀν δ ᾿, 

μὴν ὅπερ ἡμῖν δοκεῖ, δόξαι καὶ ἄλλοις ϑαυμαστὸν τε 
ν 3696, 3 ν᾿ 2 ᾿ 2) ὦ "Ὁ Ν ΠΩΣ τ 

καὶ ἀδύνατον; Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὃς. Καὶ μὴν ὅτι 
γε βελ τίστα, εἴπερ δυνατὰ, ἱκανῶς ἐν τοῖς ὕμπροσϑεν, 

ὡς ἐγῴῷμαι, διήλθομεν. “Ἱκανῶς γάρ. Ἰνῦν δὴ, ὡς ξου- 
“δ, ξυμβαίνει ἡμῖν περὶ τῆς νομοθεσίας, ἀριστα 

ε Γ 5» 4 . ΄ 

μὲν εἶναν ἃ λέγομεν, εἰ γένοιτο" χαλεπὰ δὲ γενέ- 
39 7 541 ᾿ »- Υ ᾿ 37 σθαι, οὐ μέντον ἀδύνατά γε. Ξυμβαΐνει γὸρ, ἕφη. 

Ρ] ο ΠῚ - » 5 

Οὐκοῦ», ἐπειδὴ τοῦτο μόλις τέλος ἔσχε, τὰ ἐπίλουπο! 
κ᾿ ς»ν δὴ μετὰ τοῦτο λεκτέον" τίνα τρόπον ἢ ἡμῶν καὶ ἐχ' 

ἰνῶν μαϑημάτων τὸ καὶ ἐπιτηδευμάτων οὗ σωτῆρες 
ἔσονται τῆς πολιτείας, καὶ κατὰ ποίας ἡλικίας ἕ ἕκα- 
στοῦ ἑκάστων ἁπτόμενοι. “εκτέον μέν τοι, ἔφη. Οὐ- 
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δὲν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ σοφόν μοι ἐγένετο, τὴν τε τῶν 
"υναικῶν τῆς κτήσεως δυσχέρειαν ἐν τῷ πρόσϑεν 
ταραλιπόντι καὶ παιδογονέαν, καὶ τὴν τῶν ἄρχόν- 
των κατάστασιν" εἰδότι ὡς ἐπίφϑονός τε καὶ χαλε- 
πὴ γίγνεσθαι, ἢ παντελῶς ἀληϑὴς. νῦν γὰρ οὐδὲν 

ἧττον ἦλθε τὸ δεῖν αὐτιὰ διελϑεῖν. καὶ τὰ μὲν δὴ 
τῶν γυναικῶν τε καὶ παΐδων πεπέρανται" τὸ δὲ τῶν 
ἀρχόντων ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς μετελϑεῖν δεῖ. ἐλέγομεν δ᾽, 
εἰ μνημονεύεις, δεῖν αὐτοὺς φιλοπόλιδιίς τὲ φαίΐνε- 
σθαι, βασανιζομένους ἐν ἡδοναῖς τε καὶ λύπαις, καὶ 

εὸ δόγμα τοῦτο μὴτ᾽ ἐν πόνοις, μὴτ᾽ ἐν φόβοις, μὴτ᾽ 
ἐν ἄλλη μηδεμιᾷ μεταβολῇ φαίνεσθαι ἐκβαλλουτας. 
ἢ τὸν ἀδυνωτοῦντα ἀποκριτέον" τὸν δὲ τπιανταχοῦ 
ἄκήηρατον ἐκβαίνοντα, ὥσπερ χρυσὸν ἐν πυρὶ βασα- 

γιζόμεγον, στατέον ἄρχοντα, χαὶ γέρα δοτέον καὶ 
ζῶντι κιὼ τελευτήσαντι καὶ ἀϑλα. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἢν 

τὸ λεγόμενα, παρεξιόντος καὶ παρακαλυπτομένου 
τοῦ λόγου, πεφοβημένου κινεῖν τὸ γῦν παρόν. χίλη- 
ϑέστατα, ἔφη, λέγεις. μέμνημαι γάρ. βκγουν γὰρ, 

ἔφην, ὦ φίλε, ἐγὼ εἰπεῖν τὰ νῦν ἀποτετολμημένα. 
γῦν δὲ τοῦτο μὲν τετολμήσϑω εἰπεῖν, ὅτι τοὺς ἀκρι- 
βεστάτους φύλακας, φιλοσόφους δεῖ καϑιστάναι. Εἰ- 

ρήσθϑω γὰρ, ἔφη. Ἰγόησον δὴ ὡς εἰκότως ὀλίγοι ἔσον- 
ἢ ΠῚ ἢ ἣ ἢ ἄρϑνις 

τὲ σοι. ἣν γὰρ δὴ διήλθομεν φύσιν δεῖν ὑπάρχειν 
αὐτοῖς, εἰς ταυτὸ ξυμφύεσϑαι αὐτῆς τὰ μέρη ὁλιγά- 
ζις ἐϑέλει, ταπολλὰ δὲ διεσπασμένα φύεται. Πῶς, ἔφη, 
λέγεις; Εὐμαϑεῖς καὶ μνήμονες, καὶ ἀγχένοι καὶ 
ὀξῆς, καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἕπεται, οἶσθ᾽, ὅτε οὐκ 
ἐθέλουσιν ἅμα φύεσθαι, καὶ γεαγικοί τὲ καὶ μεγα- 
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λοπρεπεῖς τὸς διανοίας, οἷοι κοσμίως μετὰ ἡσυχέαι 
Ν 

Ἀ ᾿ ᾿ « ι 

καὶ βεβωιότητος ἐθέλειν ζ μ᾽ ἀλλ᾽ οἵ τοιοῦτοι ὑπὸ 
Ἴ.- 

᾿ οξύτητος φές ρονται ὅποι ὧν τύχωσι, καὶ τὸ βέβαιον 
[ν) »-»οΟ ,; ΒῚ Ὁ“; .»ὕὔ , τ 

ἁπᾶν ἐξ αὐτῶν οἴχεται. 4ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. Οὐκχ- 
“ ι ͵ ΕῚ ω- 2} κ ΕῚ 2 "2 

οὔν τὰ βεβαιὰα αὖ ταῦτα ηϑὴ καὶ οὐκ εὐμετάβολα, 
τ 2 κυ ΓΙ φ- 

οἷς ἀν τις μάλλον ὡς πιστοῖς χρήσαιτο, καὶ ἐν τῷ πο- 

λέμῳ πρὸς τοὺς φόβους δυσκίνητα ὄντα, Κεὺς: τὸς ἢ 

μαϑήσεις αὖ ποιεῖ ταὐτόν" δυσκινήτως ἐ ἔχει καὶ δυς 
μαϑῶς, ὥσπερ ἀπονεναρχκωμένα, καὶ ὕπνου τε καὶ 

«“ “Ὁ 

χάσμης ἐμπίπλανται, ὁταν τὶ δέη τοιοῦτον διαπο. 
νεῖν. Ἔστι ταῦτα, ἔφη. “μεῖς δὲ γ ᾿ ἔφαμεν ἀμφο: 
τέρων δεῖν εὖ τε καὶ καλῶς μετέχειν, ἢ μήτε παιδείας 

«- 2 Εν 2 - [ « 

τῆς ἀκριβεστάτης δεῖν αὐτῷ μεταδιδόναι, μήτε τιμῆς, 
᾿ ΠΩΣ - ΨΦ ω “Ὁ ΚἹ »5.5;,.σὺ ἥ 3 - ἣ Ἵ ΕῚ 

μήτέ ἀρχῆς. Ορϑῶς, ἡ δ᾽ ος. Ουκοῦν σπίνιον αὖ: 
᾽ ΄ ’ - ν 2 » ᾿ ᾿ ’ ἢ 

τὸ οἴει ἔσεσθαι; Πῶς δ᾽ οὔ; 2ασανιστέον δὴ ἕν τ ᾿ 
ε Γ ν ᾿ « - 

οἷς τότε ἐλέγομεν πόνοις τε καὶ ᾳφύδβοις καὶ ἡδοναῖς, 
, “οἵ δ 3 α- , εν ) 

καὶ ἔτει δὴ ὁ τότε παρεῖμεν γῦν λέγομεν, ὅτε παὶ ἐν 
μαϑήμασι πολλοῖς γυμνάζειν δεῖ, σκοποῦντας εἰ καὶ 
εἰς μέγιστα μαϑήματα δυνατὴ ἔσται ἐνεγκεῖν, εἴτε 

Ν ΒῚ Γ « Ν ε - "Ά 2 ΝῚ . 

καὶ ἀποδειλιάσει, ὥσπερ οὗ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀποδειλι. 
- »η 4". 

ὥγτες. Πρέπει γέ τοι 1, ἔφη, οὕτω σκοπεῖν. εἰλλά 
ποῖα δὴ λέγεις μαθήματα ἐμὴ στα; τ 

μέν που, ἦν , ἐγὼ, ὅτι τριττιὰὶ εἰ δὴ ψυχῆς διαυτησάμε 
νοι, συνεβιβάζομεν Ἔν τε πέρι, κιὶ σωφφο: 

5 ᾿ , εἰ ἐς , Ἂ 

σύγης, καὶ αὐδρίας, "αὶ σοφίας, ὁ ἑχαστον εἴη. Πῖὴ 
΄ » 9 λιν ’ ΠῚ ᾿ 

γὰρ μὲ ἡμονεύων, ἑφή, τὰ λοιπὰ ἀν εἴην δίκαιος μὴ 
ἀν ἮΙ καὶ τὸ προῤῥηϑὲν αὐϊιῶν; Τὺ ποῖον 

; λέγομέν που ὅτι δυνατὸν μὲν ἣν κάλλιστα αὖ’ 

τὸ τ μαιναν. ἀλλὼ μακροτέρα εἴη περίοδος, ἣν περν- 
) 
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ελϑόντι καταφανῆ γίγνοιτο . τῶν μέντοι ἔμπροσϑεν 
προειρημένων ἑπομένας ἀποδείξεις οἱόντ᾽ εἴη προσά- 

ψαι" καὶ ὑμεῖς ἐξαρκεῖν ἔφατε. καὶ οὕτω δὴ ἐῤῥήθη 
εὶ τότε, τῆς μὲν ἀκριβείας ( ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο ἡ ἐλλι- 
γεῆ " εἰ, δὲ ὑμὴν ἀρεσκόντως, ὑμεῖς ἂν τοῦτο εἴποιτε. 
“ἴλλ᾽ ἔμοι ε, ἔφη, μετρίως" ἐφαίνετο δὲ καὶ τοῖς ἀ.- 

λοις. .1λλ᾽, ὦ φίλε, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, μέτρον τῶν τοιούτων 

ἀπολεῖπον καὶ δτιοῦν τοῦ ὄντος, οὐ πάνυ μετρίως 
γέγνεται. ἀτελὲς γὺρ οὐδὲν, οὐδενὸς μέτρον. δοκεῖ 
δ᾽ ἐνίοτε τισὶν ἱκανῶς ἤδη ἔχειν, καὶ οὐδὲν δεῖν πε- 
ραιτέρω ζητεῖν. Καὶ μάλ᾽, τὰ συχνοὶ πάσχουσιν 

αὐτὸ διὰ ῥᾳθυμίαν. Τούτου δέ γε, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τοῦ 
παϑήματος ἥκιστα προσδεῖται φυλακὴ πόλεώς τεκαὶ 
γόμων. Εἰκὸς, ἡ δ᾽ ὃς. Τὴν μακροτέραν τοίνυν, ὦ 
ἑταῖρε, ἔφην, περιεἵτεον τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐχ ἧττον 
αἰα κε αν ν. δ πόνῃτέον ἢ γυμναζομένῳ" ἢ (ὃ γῦν δὴ 
ἐλέγομεν) τοῦ μεγίστου τε καὶ μάλιστα προσήχοντος 
μαϑήματος ἐπὶ τέλὸς οὔποτε ἥξει. Οὐ γὼρ ταῦτα, 
ἕφη, μέγιστα; ἀλλ᾽ ἔτι τὶ μεῖζον δικαιοσύνης τε χαὶ 
ὧν διήλθομεν; Καὶ μεῖζον, ἣν δ᾽ ἐγώ" καὶ αὐτῶν 
τούτων οὐχ ὑπογραφὴν δεῖ, ὥσπερ νῦν, ϑεάσασϑαι, 

ἀλλὰ τὴν τελεωτάτην ἀπεργασίαν μὴ παριέναι. ἢ οὐ 
γελοῖον, ἐπὶ μὲν ἄλλοις μικροῦ ἀξίοις πᾶν ποιεῖν, 

πολυ πο ὅπως ὅτι ἀκριβέστατα καὶ ; αϑαρώ- 

ταταὰ ἕξει, τῶν δὲ μεγίστων μὴ μεγίστας ἀξιοῦν εἶναι 
καὶ τὰς ἀπριβείας; Καὶ μάλα, ἕφη, ἄξιον τὸ διανόη- 

μα. ὃ μέντοι μέγιστον μάϑημα, κοι περὶ ὃ, τι αὐτὸ 

τ ατα οἶξι τιν ἂν σε, ἔφη, ἀφεῖναι μὴ ταῦ πη ήαυτα 

τί ἐστιν; Οὐ πάνυ, ἢν δ᾽ ἐγώ. ἀλλὰ καὶ σὺ ἐρώτα. 
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, Θ᾿ ἦν 2 9 ’ “Ὁ ἌΝ ω .-. »γ)ν 3 

πάντως αὐτὸ οὔκ ολιγάκις ἀκήκοας" γὺῦν δὲ ἢ οὐχ 

ἐγγοεῖς, 1) αὖ διανοῇ ἐμοὶ πράγματα παρέχειν ἀντι- ὦ 
Ὧν ᾿ ϑ. »“Ὕ ε 

λαμβανόμενος. οἶμαι δὲ τοῦτο μᾶλλον. ἐπεὶ οτι ᾿ 
ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ "Ὁ. μὲ ἐ)γίστον μάϑημα, πολλάκις ἀ-᾿ 
κἠκὸας" ἢ καὶ δ μι: καὶ τἄλλα προσχρησόμενα, 

᾿ 2 7η δ Ὕ 2 χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα γίγνεται. καὶ νῦν σχεδὸν οἰσϑ 
«; , “ Π ἌἋ Π ε, ΕΑ . ε 

τι μέλλω τοῦτο λέγει», καὶ πρὸς τούτῳ, οτι αὐτὴν 
5 ς Ὁ 2») 3 ᾿ ἢ 2) 2] ι [ Ψ Ὁ 

οὐχ Ἱκανῶς ἴσμεν" εἰ δὲ μὴ ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης εἶ 
ε 2 “: ων 

ὅτι μάλιστα τἄλλα ἐπισταίμεϑα, οἶσϑ᾽ ὅτι οὐδὲν ἡ- 
α , ῳ 9 γ --᾿ 

μὲν ὄφελος" ὥσπερ οὐδ᾽ εἰ κεκτὴμεϑά τι, ἄνευ τοῦ 
ΕΣ { ω »χ »» δ ρ ὅφιν., ου 2) . 
ἀγαϑοῦ. ἢ οὔξι τὶ πλέον εἰναι πᾶσαν κτῆσιν ἔκτη- 

ἣ μὴ Π 5 ΕλῚ 2] “-. 

σϑαι, μὴ μέντον ἀγαθὴν; ἢ πάντα τἄλλα φρονεῖν, 

ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ, καλὸν δὲ χαὶ ἀγαϑὸν μηδὲν φρο- τοῦ ἀγαϑοῦ, καλὸν δὲ καὶ ἀγαϑὸν μηδὲν φρ 
«' ᾿ Υ̓͂ 2 7» 2) ᾿ ᾿ Ἂν , 

νεῖν; Π1]ὰ ΖΔ οὐκ ἔγωγε, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε 
5 [χ) - " - ς ων» ᾿ 

γε οἶσθα, ὁτι τοῖς μὲν πολλοῖς ἡδονὴ δοκεῖ εἶναι τὸ 

ἀγαθὸν, τοῖς δὲ κομψοτέροις, φρόνησις. Πῶς δ᾽ οὗ; 
Καὶ ὅτι γε, ὦ φίλε, οἱ τοῦτο ἡγούμενοι, οὐκ ἔχουσι 
δεῖξαι ἥτις φρόνησις, ἀλλ΄ ἀναγχάζονται τελευτῶν- Ξ ϑογησὶς “Κας 
τὲς τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ φάναι. Καὶ μάλα, ἔφη, γελοία. 

-Ὁ τ 3 Ὕ 2 ἃ οἷν δ᾽ 03 ω ἢ ς; 3 

πῶς γὰρ οὐχέ; ἣν δ᾽ ἐγὼ, ες ὀνειδίζοντες γε οτι οὐκ 
΄ ι , 5 ᾿ ἴσμεν τὸ ἀγαϑὸν, λέγουσι πάλιν ὡς εἰδόσι; φρόνη- 

᾿ 2 τ Θ - »- 

σιν γὰρ αὐτὸ φασὶν εἶναι ἀγαθοῦ, ὡς αὖ ξυνιέντων 
«ς “Ψ ε- ’ ΕῚ ι - 59 - 

ἡμῶν 0, τὸ λέγουσιν, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἀγαϑοῦ φϑὲγ- 
, ΄ » ς ᾿ ξωνται ὄνομα. ᾿᾿ληϑέστατα, ἔφη. Τί δέ; οὗ τὴν 

«ς . ς ΩΣ -Ὁ 2 

ἡδονὴν ἀγαϑὸν δριζόμενοι, μῶν μή τι ἐλάττονος 
γ ΄ ΄-΄σ ς ᾿ ΒῚ 9 ξ 5 , πλάνης ἔμπλεοι τῶν ἑτέρων; ἢ οὐ καὶ οὗτοι ἀναγκά- 

ἕονται ὁμολογεῖν, ἡδονὰς εἶναι κακάς; Σφόδρυ γε. 
Συ ἌΣ σΑ, δὴ ΣΝ Ὁ ἐγ ς λογεῖ “Αὶ ϑὺ 5 μβαΐνειν δὴ αὐτοῖς, οἶμαι, ὁμολογεῖν ἀγαϑαὰ εἰναι 

2 " ΡῚ " γῦ 5 ΩΦ ἰχ ᾿ 

καὶ κατὰ ταῦτά. ἢ γάρ; 1ἰ μὴν; Οὐκοῦν ὅτι μὲν 

μ 
Ἢ 



Νο δ... 9 Ὁ ΒΌΡΥΒΙ ΟΛΔ. 18, ὙἹ. 237 

μεγάλ αι καὶ πολλαὶ ἀμφισβητήσεις περὶ αὐτοῦ, φα- 

γερόν; Πῶς γὰρ ὁ. δέ; τόδε οὐ φανερὸν, ὡς δί- 

καιὰ ὅτ καὶ καλὰ πολλοὶ ἂν ἕλοιντο τὰ δοκοῦντα. 

κἂν μὴ εἴη, ὅμως ταῦτα πράττειν καὶ κεκτῆσϑαι καὶ 
δοκεῖν, ; ἀγαϑὰ δὲ οὐδενὶ ἔτι ἀρκεῖ τὶ δοκοῦντα κτῶ. 
σϑαι, ἀλλὰ τὶὰὶ ὄντα ζητοῦσι, τὴν δὲ δόξαν ἐνταῦϑα 

δὴ πᾶς ἀτιμάξει; Κα . καὶ μάλα, ἐφη.“Ὃ δὴ διώκει μὲν 
ἅπασα ψυχὴ, καὶ τοὑτου ἕνεκα πάντα πράττει, ἀπο- 
μαντευομένη τὶ εἶναι, ἀποροῦσα δὲ καὶ οὐκ ἔψουσα 
λαβεῖν ἃ ἱκανῶς τί ποτ᾽ ἐστὶν, οὐδὲ πίστει χρήσώσθαι 

μον ἰμῳ, οἵα καὶ περὶ τἄλλα. διὲ τοῦτο δὲ ἀποτυγ- 
γάγει καὶ τῶν ἄλλων εἴτι ὄφελος ἢν. περὶ δὴ τὸ τοι- 

οὗτον καὶ τοσοῦτον οὕτω φῶμεν δεῖν ἐσποτῶσϑαι 
καὶ ἐκείνους τοὺς βελτίστους ἐν τῇ πόλει, οἷς πάντα 

ἐγχειριοῦμεν; “Πκιστά 7), ἔφη. Οἶμαι γᾳῦν, εἶπον, 

δίκαιά τὲ καὶ καλὰ ἀγγοούμενα ὕπη ποτὲ ἀγαθά 
ἐστιν, οὐ πολλοῦ τινος ἄξιον φύλακι κεκτῆσθαι, εἴ- 
περ εἰκὸς γνῶναι αὐτὰ τὸν τοῦτο ἀγγοοῦντι. καὺ- 
τεύομαι δὲ μηδένα αὐτὰ γνγώσεσϑει πρύτε Ε00} ἱχα- 

γῶς. Καλῶς γὰρ, ἔφη, μαντεύῃ. Οὐκοῦν ἡμῖν ἡ πο- 
λιτεία τελέως κεκοσμήσεται, ἐὰν ὃ τοιοῦτος αὐτὴν 

ἐπισκοπῇ φύλαξ ὁ τούτων ἐπιστήμων; ; Ἀνάγκη, ἔφη. 
ἀλλὰ σὺ δὴ, ὦ ὦ «Σώκρατες, πότερον ἐπιστήμην τὸ ἀ- 
γαϑὸν φὴς εἶναι, ἢ ἢ ἡδονήν, : ἢ ἀλλό τι παρὼ ταῦτα; 
Οὗτος, ἢν» δ᾽ ἐγὼ, ἀνὴρ καλὸς ἦσϑα καὶ μα τῇ κα- 

ταφανὴς ὅτι σοὶ οὐκ ἀποχρήσοι τὸ τοῖς ἀλλοις δο- 
κοῦ» περὺ αὐτῶν. Οὐδὲ γὰρ δίκαιόν μοι, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, φαίνεται, τὰ τῶν ἄλλων μὲν ἔχειν εἰπεῖν 

᾿ ᾿ Ὁ Ἕ 

δόγματα, τὰ δ᾽ αὑτοῦ μὴ, τοσοῦτον χρόνο» περὶ 
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ταῦτα πραγματευόμενον. τί δ᾽, ἦν δ᾽ ἐγὼ, δοκεῖ 
σοι δίκαιον δέναι, περὶ ὧν» τὶς μὴ οἷδε, λέγειν ὡς εἰ- 
δύότα; Οὐδαμῶς γ᾽, ἔφη, ὡς εἰδότα " ὧς μέντοι οἰόμε- 

γον, ταῦϑ' ἃ ὀΐεται ἐθέλειν λέγειν. 7: δέ; εἶπον, 

οὔκ ἤσϑησαι τὠς ἄνευ ἐπιστήμης δόξας, ὡς πᾶσαι 
αἰσχροΐ; ὧν αἵ βέλτισται τυφλαΐ; ἢ δοκοῦσί τι σοὶ 
τυφλῶν διαφέρειν ὁδὸν ὁρϑῶς πορευομένων, οἵ ἄνευ 
γοῦ ἀληϑὲς τι δοξάζοντες: Οὐδὲν, ἔφη. Εούλει γοῦν 
αἰσχρὰ ϑεάσασϑαι, τι τὲ καὶ σκολιὰ, ἐξὸν παρ 

ἄλλων ἀκούειν φανὰ τε καὶ καλά; Ἰὴ πρὸς “Πιὸς, ἢ ῇ 
δ᾽ ὅς, ὦ “Ξώχρατες, ὃ Γλαύκων, ὥσπερ ἐπὲ τέλει ὧν, 

ἀποστῇς. ἀρκέσει γὰρ ἡμῖν κἂν, ὥσπερ δικαιοσύνης 
πέρι καὶ σωφροσύνης καὶ τῶν ἄλλων διῆλ ϑες, οὕτω 
καὶ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ διέλθῃς. Καὶ γὰρ ἐμοὶ, ἢν δ΄ 
ἐγὼ, ὦ ἑταῖρε, καὶ μάλα ἀρκέσει" ἀλλ᾽ ὅπὼς μὴ οὐχ 
οἱόστ᾽ ἔσομαι, προϑυμούμενος δὲ, ἀσχημογῶν γέλω. 
τα ὀφλήσω. ἀλλ᾽, ὦ μακάριοι, αὐτὸ μὲν τί ποτ᾽ ἐστὶ 
τὸ ἐγαϑὸν, ἐάσωμεν τὸ νῦν εἶναι. (πλέον: γάρ μοι 
φαίνεται ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσϑαιτοῦ 

γε δοκοῦντος ἐμοὶ τανῦν) ὃς δὲ ἔκγονός τε τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατος ἐκείνῳ, λέγειν ἐθέλω, 

εἰ καὶ ὑμῖν φίλον" εἰ δὲ μὴ, ἐᾷν. 4λλ᾽, ἔφη, λὲγε. 
εἰσαῦϑις γὰρ τοῦ πατρὸς ἀποτίσεις τὴν διήγησιν. 
Βουλοίμην, ἂν, εἶπον, ἐμέ τε δύνασϑαι αὐτὴν ἀπο- 
δοῦναι, καὶ ὑμᾶς κομίσασϑαι" ἀλλὰ μὴ, ὥσπερ γῦ», 
τοὺς τόκους μόνον. τοῦτον δὲ δὴ οὖν τὸν τόκον τὲ 
καὶ ἔκγονον αὐτοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ κομίσασϑε. εὐλαβεῖ- 
99: μέντοι μὴ πὴ ἐξαπατήσω ὑμᾶς ἄκων, κίβδηλον 
ἀποδιδοὺς τὸν λόγον τοῦ τόκου. Εὐλαβησόμεϑα, 
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ἔφη, κατὰ δύναμιν" ἀλλὰ μόνον λέγε. Ζιομολογη- 
, ι 3 « » 

σάμενος δ᾽, ἔφην ἐ γῶω, κοὶ ἀναμνήσας ὑμᾶς τὰ τὲ ἐν 
ἵᾷι ν 9, 3) , 

τοῖς ἔμπροσϑεν κα ῥηϑέντα, αὺ ἄλλοτε δὴ πολλάκις 
᾿ τ ἡ ἘΣ ἡ κε 2 

εἰρημένα. Τιὰ ποῖα; ἢ δ᾽ ὅς. Πολλὰ καλὰ, ἣν ὃ 
) ΟῚ ᾿ «" κε! Φ 

ἐγὼ, καὶ πολλὰ ἀγαϑὰ, καὶ ἕκαστα οὕτως εἶναι φα- 
Π Ὺ Γ' Ὁ ᾽: Ἄ ὰ Ν ὰ »». ὅν 

μέν τε καὶ διορίζομεν τῷ λόγῳ. Φαμὲν γάρ. ΟΙΚαὺ 
εν ᾿ ᾿ Ἂ δε ΤΆΡ ΩΣ Χ [σ᾽ Ἃ 

αὐτὸ δὴ καλὸν, καὶ αὐτὸ ἀγαϑὸν, καὶ ουτῶ περὲ 
ΑἉ ἦι ᾽ φ νΣ 

πάντων ἃ τότε ὡς πολλὰ ἐτέϑεμεν, πάλιν αὖ κατ 
[ Ἱ - ᾿ ᾿ «; 

ἰδέαν μίαν ἑκάστον, ὡς μιᾶς οὔσης, τιϑέντες, ὁ ἐστιν 
ἕκαστον προσαγορεύομεν. χαὶ τὰ μὲν δὴ δρᾶσϑαι 

ΥΣῚ Ν ᾽ ᾿ 4 “ δ᾽ ἊΝ . ὯΝ (δὲ ψφ᾽ν , Ὄ ΦΎΕΙ. γ0εἐσὺ ὃ ου τὰς αὐ ι εὺςς γοξῖσ δὲ 

μὲν, δρᾶσθαι δ᾽ οὔ. Παντάπασι μὲν οὖν, “Γῷ οὖν 
ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν τὸ ὁρώμενα; Τὴ ὄψει, ἕφῃ 
2 ω Ψ ἃ ι 2 “- ᾿ ΒῚ 

Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ἀκοῇ, τὰ ἀκουόμενα; καὶ 
- 3975 Ἀ ἰδυωΐ ᾽ 4 2 ᾿ γεγῦ ἱ 

ταὶς ἄλλαις αἰσϑησεσι, πάντα τὰ αἰσϑητά; Τί μήν, 
Εν τ᾿ 3 5Ξ Εν ἀρ ς ἷΝ Υ ᾿ -Ὁ 3 ᾿ 
ρ οὔν, ἣν δ. ἐγὼ, ἐννενόηκας τὸν τῶν αἰσϑήσεω 

Ὁ ᾿ ᾿ - - 
δημιουργὸν, ὁσῳ πολυτελεστάτην τὴν τοῦ ὁρῶν τὲ 
καὶ ὁρᾶσθαι δὺν μιν ἐδημιούργησεν; Οὐ πάνυ, ἐφη. 
Δ} ὧδε σκόπει. ἔστιν ὃ, τι προσδεῖ ἀκοῇ καὶ φωνῇ 
γένους ἄλλου εἰς τὸ τὴν μὲν ἀκούειν, τὴν δ᾽ ἀκούε- 

ε Υ 5 

οὔμεν ὃ ἐὰν μὴ παραγένηται τρίτον, ἡ μὲν οὐκ ἀ- 
χούσεται, ἡ δὲ οὐκ ἀκουσθήσεται; » Οὐδεγὸς, ἔφη. 

Οἷμαι δὲ 7ε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐδ᾽ ἄλλαις πολλαῖς (ἵνα 

μὴ εἴπω τι οὐδεμιᾷ) τοιούτου προσδεῖ ὑ οὐδεγός. ἢ 

σὺ τινὰ ἕχεις εἰπεῖν; Οὐχ ξ ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὅς. Τὴν δὲ τῆς 

ὄψεως καὶ τοῦ δὅρατοῦ οὐκ ἐγνοεῖς ὅτι προσδεῖται; 
-.,.τ«“ Ὁ 23.γν ᾿ 32» 5»; 

Πῶς; Ἐνούσης που ἐν ὄμμασιν ὄψεως, καὶ ἐπιχει- 
οοὔγτος τοῦ ἔχοντος χρῆσϑαι αὑτῇ, παρούσης δὲ 

“ούας ἐν αὐτοῖς, ἐὰν μὴ παραγένηται γέρος τρίτον, 
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ἐδίᾳ ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο πεφυκὸς, οἶσϑα ὅτι ἢ τε ὄψιν 
ὀὐδένια ὄψεται, τί τὲ χρώματα ἕσται ἀόρατα. Τίνος 

δὴ λέγεις, ἔφη, τούτου; Ὃ δὴ σὺ καλεῖς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
.-Ὁ 2 πε, ων 5 ἰ 2 ἘΝ ς, « -- 

φὼς, υἱληϑῆ, ἔφη, λέγεις. Οὐ σμικρὰ ἄρα ἰδέα ἡτοῖ 
« “Ἢ ἌΡ χν, ς ἮΝ τὰ ΓΌΩΣ τῶν, ᾿ξ »Ὕ 2) 

ὁρᾷν αἴσϑησις, καὶ ἡ τοῦ δρᾶσϑαι δύναμις, τῶν αλ- 
ἣν συζεύξεων τιμιωτέρῳ ζυγῷ ἐζύγησαν᾽" εἴπερ μ᾽ 
ἄτιμον τὸ φῶς. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη, πολλοῦ γε δεῖ ἀτι- 

τὸν εἶναι. Τίνα οὖν ἕχεις αἰτιάσασθαι τῶν ἐν οὐ- 
τ ς αὖ ι »“» ’ ἜΝ ϑεῶν τούτου κύριον, οὗ ἡμῖν τὸ φῶς ὄψιν τ’ 

ποιεῖ ὁρᾷν οτι κάλλιστα, καὶ τὰ δρώμενα ὁρἄσϑαι; 
Ὅνπερ καὶ σὺ, ἔφη, καὶ οἵ ἄλλοι. τὸν ἥλιον γιφ δ᾽- 

ἀξηξε, ἐρωτᾷς. Τρ οὖν ὧδε πέφυκεν ὄψις πιρὸς τοῖ 
τον τὸν ϑεόν. Πῶς; Οὐκ ἔστιν ἥλιος ἡ ὄψις, οὔτε 

32 ᾽ } τ Ν [ [4] , Ω 2} 

αὐτὴ, οὔτε ἐν ᾧ ἐγγίγνεται, ὃ δὴ καλοῦμεν ὄμμα. 
2 ᾿ τ Σς Ψὴξ , Υ ΕῚ » Ἂ ὁὺυ γὰρ οὖν. ᾿λλ ἡλιοειδέστατόν γε οἶμαι τῶν περὶ 

᾿ } ΄ Σ ΄ Υ͂ 2 - Α . 

τιὰς αἰσϑήσεις ὀργάνων. ΤΠΙολὺ γε. Οὐκοῦν καὶ τὴ 
δύναμιν ἣν ἔγχει, ἐκ τούτου ταμιευομένην ὥσπερ ἐπίῳ- 
ὁυτον κέκτηται; Πάνυ μὲν οὖν, Αρ᾽ οὖν οὐ καὶ ὁ 

ἥλιος ὕψις μὲν οὐκ ἔστι, αἴτιος δ᾽ ὧν αὐτῆς, ὁρᾶται 

ὑπ᾽ αὐτῆς ταύτης; Οὕτως, ἡ δ᾽ ὃς. Τοῦτον τοῖνιν, 
-οἅ5.ἄ », 

ἣν δ᾽ ἐγὼ, φάναι μὲ λέγειν τὸν τοῦ ἀγαϑοῦ ἔΆ)ΟνΟν, 
ῳ 2 ᾿ , ς « ἊΝ ον τὠγαϑὸν ἐγὲν νησεν ἀνάλογον ἑαυτῷ, 9, τιπερ αὖ 
τὸ ἐν τῷ νοητῷ τόπῳ πρὸς τε νοῦν καὶ τὰ νοούμενω, 

τοῖτο τοῦτον ἐν τῷ ὁρατῷ πρός τὲ ὄψιν κ καὶ τὴ ὁρὼ 
μεναι. Πὸς; ἔφη" ἔτι δίελϑὲ μοι. ᾿υφϑαλμοὶ, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, οἷσϑ' ὅτι ὑτ᾽ ἂν μηκέτι ἐπ᾿ ἐκεῖνα τὶς αὐτοὺς 

τρεΠἢ) ὧν ἂν τιὶς χρόας τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ, ἀλλο 

ὧν νυκτερινὰ φέγγη, ἀμβλνώττουσί τε καὶ ἐγγὺς φαὶ 
-ἷ .«“ 2 ) γ . ᾽ 

γονται τυφλῶν, οσπὲρ οὐ ἐνούσης καϑαρς ὄψεως, 

] 
ἡ 

] 

' 
] 
| 

] 
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Καὶ μάλα, ἔφη. Ὅταν δέ γ᾽, οἶμαι, ὧν ὃ ἥλιος κα- 
ταλάμπει, σαφῶς ὁρῶσι, καὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις ὄμ- 

μασιν ἐνοῦσα φαΐνεται. Τί μήν; Οὕτω τοίνυν καὶ 
τὸ τῆς ψυχῆς ὧδε νόει" ὅταν μὲν οὗ καταλάμπει ἀ- 
λἠήθειά τε καὶ τὸ ὃν, εἰς τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέ 
τε καὶ ἔγνω αὐτὸ, καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται" ὅταν δὲ 
εἰς τὸ τῷ σκότῳ κεεραμένον, τὸ γιγνόμενόν τὲ καὶ 
ἀπολλύμενον, δοξάζει τε καὶ ἀμβλυώττει, ἄνω καὶ 
χιάτω τὰς δόξας μεταβάλλον " καὶ ξοικεν αὖ γοῦν οὐκ 

ἔχοντι. Ἔοικε γάρ. Τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήϑειαν 
παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις, καὶ τῷ γιγνώσκοντι 
τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν, τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέαν φᾶϑι 
εἶναι, αἰτίαν δ᾽ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληϑείας, ὡς 

γιγνωσκομένης μὲν διὸ νοῦ. οὕτω δὲ καλῶν ἀμφο- 
τέρων ὄντων γνώσεώς τε καὶ ἀληθείας, ἄλλο καὶ κάλ- 
λιον ἕτι τούτων ἡγούμενος αὐτὸ, ὀρϑῶς ἡγήσῃ. ἔπι- 
στήμην δὲ καὶ ἀλήϑειαν, ὥσπερ ἐκεῖ φῶς τε καὶ ὄψιν, 

ἡλιοειδῇ μὲν νομίξειν ὀρθὸν, ἥλιον δὲ ἡγεῖσθαι οὐκ 
ὀρϑῶς ἔχεν" οὕτω καὶ ἐνταῦϑα, ἀγαϑοειδῆ μὲν νο- 
μίζειν ταῦτ᾽ ἀμφότερα, ὀρϑόν" ἀγαϑὸν δὲ ἡγεῖσθαι 
ὁπότερον αὐτῶν, οὐκ ὀρϑὸν, ἀλλ᾽ ἔτι μειζόνως τιμη- 
τέον τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἕξιν. ᾿“μήχανον κάλλος, ἕφη, 
λέγεις, εἰ ἐπιστήμην μὲν καὶ ἀλήϑειαν παρέχει, αὐτὸ 
δ᾽ ὑπὲρ ταῦτα καλλει ἐστίν. οὐ γὰρ δὴ που οὖ γ5 

ἡδονὴν αὐτὸ λέγεὶς. Εὐφήμει, ἣν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ ὧδε 

μᾶλλον τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι ἐπισκόπει. Πῶς; Τὸν 
ἥλιον τοῖς ὁρωμένοις οὐ μόνον, οἶμαι, τὴν τοῦ δρᾶ- 
σϑαν δύναμιν παρέχειν φήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν 
χαὺ αὔξην καὶ τροφὴν" οὐ γένεσιν αὐτὸν ὄντα, Πῶ» 

βυὰν, ΤΟΥ͂. 9 
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γάρ; Καὶ τοὶς γιγνωσκομένοις τοίνυν μὴ μόνον τὸ 
γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ 
καὶ τὸ εἰναΐ τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ᾽ ἐκείνου αὐτοῖς 

προσεῖναι" οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ᾽ ἔτι 

ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχον- 
τος. Καὶ ὁ Γλαύκων μάλα γελοίως, Ἄπολλον, ἔφη, 

δαιμονίας ὑπερβολῆς. Σὺ γὰρ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, αἴτιος, 
ἀναγκάζων τὸ ἐμοὶ δοκοῦντα περὶ αὐτοῦ λέγειν. Καὶ 

μηδαμῶς 7: ἔφη, παύσῃ, εἰ μὴ τι, ἀλλὰ τὴν περὶ 

τὸν ἥλιον ὁμοιότητα αὖ διεξιὼν, εἴ πὴ ἀπολείπεις. 

ἀλλὰ μὴν, εἶπον, συχνά, γε ἀπολείπω. Μηδὲ μὰς 
κρὸν τοένυν, ἕφη, παραλίπῃς. Οἶμαι μὲν, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ πολὺ - ὅμως δὲ, ὁσά γε ἐν τῷ παρόντι δυνατὸν, 
ἑκὼν οὐκ ἀπολείψω. ὴ γὰρ, ἔφη. “Νόησον τοίγυν, 

ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὥσπερ λέγομεν, δύο αὐτὼ εἶναι, καὶ ῥα- 

σιλεύειν τὸ μὲν, νοητοῦ γένους τε καὶ τόπου, τὸ δ᾽ 
αὖ ὁρατοῦ " ἵνα μὴ οὐρανοῦ εἰπὼν, δόξω σοὶ σοφέ- 

ζεσϑαι περὶ τὸ ὄνομα. ἀλλ᾽ οὖν ἔχεις τοῦτα διττὼ 
εἴδη, ὁρατὸν, νοητόν. Ἔχω. “Ὥσπερ τοίνυν γραμ- 
μὴν δίχα τετμημένην λαβὼν ἄνισα τμήματα, πάλιν 

τέμνε ἑκάτερον τὸ τμῆμα ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τό, 
τε τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ νοουμένου. καί 
σοι ἔσται σαφήνεια καὶ ἀσάφεια πρὸς ἄλληλα. ἐν μὲν 
τῷ ὁρωμένῳ τὸ μὲν ἕτερον τμῆμα, εἰκόνες. λέγω δὲ 
τὸς εἰκόνας, πρῶτον μὲν τεὺς σκιὰς, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖς 

ὕδασι φαντάσματα καὶ ἅπερ ἐν τοῖς ὅσα πυχρά τ 

καὶ λεῖα καὶ φανὰ ξυνέστηκδ, καὶ πὰν τὸ τοιοῦτον" 

εἰ κατανοεῖς. ἀλλὰ καταγτοῶ. αὶ τοίνυν ἕτερον τίσ 

θεῖ, ῳ τοῦτο ξοεκδ'" τυ τὲ γεερὺ ἡμᾶς ζῶσι, καὶ πὰνγ 
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τὸ φυτευτὸν, καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος. Τ ίϑημι, 
ἔφη. Ἦ καὶ ἐϑέλοις ἂν αὐτὸ φάναι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, διῃ- 
ρῆσϑαι ἄληϑ εἶᾳ τε καὶ μὴ, ὡς τὸ δοξαστὸν πρὸς τὸ 

γνωστὸν, οὕτω τὸ ὁμοιωϑὲν πρὸς τὸ ᾧ ὡμοιώϑη; 
Ἔχογ, ἔφη, καὶ μάλα. Σπόπει δὴ αὖ καὶ τὴν τοῦ 

γρητοῦ τομὴν ἢ τμητέον. 1Π]Πῆ; ἯΙ τὸ μὲν αὐτοῦ, 

τοῖς τότε τμηϑεῖσιν, ὡς εἰκόσι, χρωμένη ψυχὴ, ζητεῖν 
ὧν» σγκάζεται ἐξ ὑποθέσεων, οὐκ ἐπ᾽ ἀρχὴν πορεῦο- 

μένη, ἀλλ᾽ ἐπὶ τελευτὴν" τὸ δ᾽ αὖ ἕτερον τὸ ἐπ᾽ ἀρ- 
χὴν ἀνυπόϑετον, ἐξ ὑποθέσεως ἰοῦσα, καὶ ἄνευ τῶν 

περὶ ἐπεῖνο εἰκόνων, αὐτοῖς εἴδεσι δέ αὐτῶν τὴν μέ- 
ϑοδον ποιουμένη. Ταῦτ, ἔφη, Ἢ « λέγεις, οὐχ ἱκανῶς 
ἕμαϑον. ᾿Αλλ αὖϑις, ἣν δ᾽ ἐγώ: ῥᾷον γὰρ τοὗτων 
σροειρημένων, μαϑήσῃ. οἶμαι γάρ σε εἰδέναι ὅτι οἵ 
περὲ τὰς γεωμετρίας τε καὶ λογισμοὺς καὶ τὰ τοιαῦ- 
τα πραγματευόμενοι, ὑποϑέμενοι τό, τε περεττὸν 
καὶ τὸ ἄρτιον, καὶ τὸ σχήματα, καὲ γωνιῶν τριττὰ 
εἴδη, καὶ ἄλλα τούτων ἀδελφὰ καθ ἑκάστην μέϑο- 
δον, ταῦτα μὲν ὡς εἰδότες, ποιησάμενοι ὑποῦεσεις 
αὐτὰ, οὐδενὰα λόγον οὔτε αὑτοῖς οὔτε ἄλλοις ἔτι ἀξι- 

οὖσι περὶ αὐτῶν διδόναι, ὡς παντὲ φανερῶν" ἐκ τοὺὐ- 

των δ᾽ ἀρχόμενοι, τὰ λοιπὰ ἤδη διεξιόντες, τελευτῶ- 

σιν ὁμολογουμένως ἐπὶ τοῦτο οὗ ἂν ἐπὶ σκέ ἕψιν ὁρ- 
μήσωσι. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, τοῦτό γε οἶδα. Οὐκ- 

οὖν καὶ ὅτε τοῖς ὁρωμένοις εἴδεσν προσχρῶνται, καὶ 

ποὺς λόγους περὶ αὐτῶν ποιοῦνται, οὐ περὲ τούτων 

διανοούμενοι, ἀλλ᾽ ἐκείνων πέρι οἷς ταῦτα ἔοικε, τοῦ 

τετραγώνου αὐτοῦ ἕνεκα τοὺς λόγους ποιούμενοι, καὶ 

διαμέτρου αὐιῆς, ἀλλ᾽ οὐ ταύτης ἣν γράφουσι" καὶ 

Δ ΡῚ 
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τἄλλα οὕτως, αὐτὰ μὲν ταῦτα ἃ πλάττουσί τε καὶ 
γράφουσιν, ὧν καὶ σκεαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες εἰσὶ, 
τούτοις μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι, ζητοῦντές τε 
αὐτὰ ἐκεῖνα ἰδεῖν ἃ οὐκ ἂν ἄλλως ἴδοι τὶς ἢ τῇ δια- 

μεν Ὁ 3. ἢ - " Ἀπ Νῖς 
νοίᾳ. “ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. Τοῦτο τοίνυν νοητοῦ μὲν 

τὸ εἶδος ἔλεγον" ὑποϑέσεσι δ᾽ ἀναγκαζομένην ψυ- 
χὴν χρῆσθαι περὶ τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, οὐκ ἐπὶ ἀρχὴν 
ἰοῦσαν, ὡς οὗ δυναμένην τῶν ὑποθέσεων ἀνωτέρω 
ἐκβαίνειν, εἰκόσι δὲ χρωμένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν 

χάτω ἀπεικασϑεῖσι, καὶ ἐκείνοις πρὸς ἐκεῖνα, ὡς 
ἐναργέσι, δεδοξασμένοις τε καὶ τετμημέγνοις. ἵαν- 
ϑάνω, ἔφη, ὅτι τὸ ὑπὸ ταῖς γεωμετρίαις τε καὶ ταῖς 
ταύταις ἀδελφαῖς τέχναις λέγεις. Τὸ τοίνυν ἕτερον 
ΩΣ: τμῆμα τοῦ »οητοῦ λέγοντά με τοῦτο, οὗ 

αὐτὸς ὃ λόγος ἅπτεται, τῇ τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμει 
τὰς ὑποϑέσεις ποιούμενος, οὐκ ἀρχάς, ἀλλὰ τῷ ὄντι 
ὑποϑέσεις, οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ δρμάς᾽ ἵνα μέχρι 

τοῦ ἀνυποϑέτου ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἰὼν, ἁψά- 
μενος αὐτῆς, πάλιν αὖ ἐχόμενος τῶν ἐκείνης ἐχομέ- 
γων, οὕτως ἐπὶ τελευτὴν καταβαίνῃ, αἰσϑητῷ παν- 
τάπασιν οὐδενὶ προσχοώμενος, ἀλλ᾽ εἴδεσιν αὐτοῖς 

δι αὐτῶν εἰς αὐτὸ, καὶ τελευτᾷ εἰς εἴδη. Ιανϑάνω, 

ἔφη, ἱκανῶς μὲν οὔ. δοκεῖς γάρ μοι συχνὸν ἔργον λέ- 
γείν" ὅτι μέντοι βούλει διορίζειν, σαφέστερον εἶναι 
τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος τέ 
καὶ νοητοῦ ϑεωρούμενον, ἢ τὸ ὑπὸ τῶν τεχνῶν κα- 

λουμένων, αἷς αἱ ὑποϑέσεις ἀρχαὶ, καὶ διανοίᾳ μὲν 
ἀναγκάζονται ἀλλὰ μὴ αἰσϑήσεσι» αὐτιὰ ϑεᾶσϑαι οἵ 
θεώμενοι. διὰ δὲ τὸ μὴ ἐπ᾿ ἀρχὴν ἀνελϑόντας σκο- 

| 
᾿ 
᾿ 
| 

᾿ ᾿ 

᾿ 
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.- 3213 ς ’ ὡ - 9 χὴ Ἃ ἘΕῚ 
σιεεῖν, ἀλλ εξ ὑυποϑέσεων, νοῦν οὐκ ἴσχειν περὺ αὐτὼ 

δοκοῦσέ σοι, καίτοι νοητῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆς. διά- 
γοιαν δὲ καλεῖν μοι δοκεῖς τὴν τῶν γεωμετρικῶν τε 

Ἃ ᾿Ὶ "Ὁ ᾿ ε' 2 7 3 ξω εἱ ὃ Υ̓ 

καὶ τὴν τῶν τοιούτων ἕξιν, ἀλλ οὖν ὡς μεταξὺ τι δό- 
-Ὥἢω 4 Ἕ ες ΕἸ 

ἕῃης τὸ καὶ νοῦ τὴν διάνοιαν οὖσαν. Ικανώτατα, ἣν 
δ᾽ ἐγὼ, ἀπεδέξω. καί μοι ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι 

Ἂς ω γερὰ μ ᾿ 2 Ὡ [ 5 Ἢ ῇ ͵ 
τέτταρα ταῦτα πθλλημάτα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα λά- 

ἰ ᾿ ἰντὸ ’ , ᾿ 

8ε: νόησιν μὲν, ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω" διάνοιαν δὲ, ἐπὺ 
τῷ δευτέρῳ" τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν ἀπόδος, καὶ τῷ τε- 

2 3 

λευταίῳ εἰκασίαν. καὶ τάξον αὐτὰ ἀνάλογον, ὥσπερ 
Φ ἊΣ 9 Υ [ἡ] -,᾽ 

ἐφ᾽ οἷς ἐστιν ἀληϑείας μετέχειν, οὕτω ταῦτα σαφη- 
ε ᾽ ᾿ 

γείας ἡγησάμενος μετέχειν. Πανϑάγω, ἔφη, καὶ ξυγ- 
᾿χωρῶ" καὶ τάττω, ὡς λέγεις. 
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ΠΔΑΤΟΝ ΟΝ 

ΤΟ ΦΧ ΥΟΟΟΥ 
Η 

ΠΕΡΙ ΜΚ 

ΔΊΑΜΟΓΟΣ ΕΒΩΟΜΟΣ. 

ἤετα ταῦτα δὴ, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πά- 
ϑει τὴν ἡμετέραν φύσιν, παιδείας τε πέρι καὶ ἅπαι- 
δευσίας. ὕδε γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκὴ- 

σει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἰς- 
οδον ἐχούσῃ μακρὰν παρ᾿ ἅπαν τὸ σπήλαιον. ἐν 
ταὑτῃ ἐκ παΐδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ 
τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς, εἴς τὲ τὸ πρό- 
σϑεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δε- 
σμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν" φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς, 

ἄνωϑεν καὶ πόρῥωθϑεν, καόμενον, ὄπισϑεν αὐτῶν. 

μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν, ἐπάνω ὅδόν" 
σειχρ᾿ ἣν ἴδὲ τειχίον παρῳκοδομημέγον, ὥσπερ τοῖς 

ϑαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ 
παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ ϑαύματα δεικγῦσιν. 

ττττττ---- τα 
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“Ὃρῶ, ἔφη. Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέ- 
ροντας ἀνθρώπους σκεύη τε παντοδαπιὲ, ὑπερέχον- 
τα τοῦ τειχίου, καὶ ἀνδριάντας, καὶ ἄλλα ζῶα λέϑι- 

γά τε καὶ ξύλινα, καὶ παντοῖα εἰργασμένα" οἷον εἷ- 
κὸς, τοὺς μὲν, φϑεγγομένους, τοὺς δὲ, 'σιγῶντας; 
τῶν παραφερόντων». Ἄτοπον, ἔφη, λέγεις εἰκόνα, καὶ 
δεσμώτας ἀτόπους. Ὁμοίους ἡμῖν, ἣν δ᾽ ἐγώ. τοὺς 

γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων 

οἴει ὧν τι ἑωρακέναι ἄλλο, πλὴν τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ 

τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου 
προσπιπτούσας; Πῶς γάρ; ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς 
κεφαλὰς ἔχειν ἠναγκασμένοι εἶεν διὰ βίου; "ί δὲ 
τῶν παραφερομένων; ; οὐ ταὐτὸν τοῦτο; 11 μήν; 
Ζι οὖν διαλέγεσθαι οἱοίτ᾽ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὔ 
ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ παρύντα αὐτοὺς νομίζειν ὀνομά- 
ξεῖν ἅπερ δρῷεν; ἀνάγκη. Τί δ᾽ εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δε- 
σμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρὺ ἔγοι, ὅπότε τὶς τῶν 
παριόντων φϑέγξαιτο, οἴει ἂν ἀλλό τι αὐτοὺς ἡγεῖ- 
σϑαι τὸ φϑεγγομένον 1 ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; (ἃ 

Ζ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Παντάπασι δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὗ τοῖς 

οὗτοι οὐκ ἂν ἀλλό τι ΜῊΝ τὴν τὸ ἀληϑὲς 1 ἢ τὰς τῶν 

σκευαχοτῶν σκιᾶς. Πολλὴ ἀνάγκη, ἕφη. Σκόπει δὴ, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴχσιν τῶν τε δευμῶν 

καὶ τῆς ἀφροσύνης οἵα τις ἂν εἴῃ, εἰ φύσει τοιάδε 
ξυμβ αἵγει, αὐτοὶς - ὅπότε τὶς ἀλλμὰ. καὶ ἀναγκάζοι- 

τό ἐξαίφνης ἀνίστασϑαΐ τε καὶ περιάγειν τὸν αὐχένα 
καὶ βαδίζειν, καὶ πρὸς τὸ μρϑ ἀναβλέπειν" πᾶντα 
δὲ ταῦτα ποιῶν, ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὸς μ αρμαρυχὰς 
ἀδυγατοὶ καϑορᾷν ἐκεῖνα ὧν τότε τὰς σκιὰς ἑώρα" 



"48 ῬΤΡΑΤΘΝΙΒ τι διοιριπχα ει, 
» »ι : ΘΔ 3 .-Ὁ δίω ᾽ 

τί αν οἷεν αὐτὸν εἰπεῖν, εἶ τις αὐτῷ λένον ὅτι τότε 
τ ςοΐ ο-ὥ 3 ν" ᾿ -“" 

μὲν ἑώρα φλυαρίας, γῦν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ 
9» Ἂ νῸ , 

ὄντος καὶ πρὸς μᾶλλον ὄντα τετραμμένος, ὀρϑότερα 
Π ι ε - . 

βλέποι; καὶ δὴ καὶ ἕκαστον τῶν παριόντων δεικνὺς 
55ϑ»ΆΧΆ.» 5 ".- ) “ : εἶ ᾽ 

αὐτῷ, ἀναγκάζοι ἐρωτῶν ἀποκρίνεσθαι ὃ, τι ἐστίν; 
3 ’ 3 9 -ὉΤ « ο ᾿ γ.- , οὐκ οἰεὶ αὐτὸν ἀπορεῖν τὲ ἂν, καὶ ἡγεῖσθαι τὰ τότε 

ς, Ἂν 3. ᾿ δ ἀν οὗ ᾽ " 
ὁρώμενα,: ἀληϑέστερα ἢ τὸ νῦν δεικνύμενα; Πολὺ 
ΩΣ 3 ω- )ι 5 ᾿ 3 ι "ω ΝΣ 

γ, ἔφη. Θυκοῦν, κἂν εἰ πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς ἀγαγκά- 
. ’ Ποὶ ῳ ι , . 

ζον αὐτὸν βλέπειν, ἀλγεὶν τε ἂν. τὰ ὄμματα, καὶ φεὺ- 
5 ν Υ ΕῚ "Ὁ ἂι 

γειν, ἀποστρεφόμενον πρὸς ἐκεῖνα ἃ δύναται χκαϑο- 
ρᾷν, καὶ νομέζειν ταὐτὸ τῷ ὄντι σαφέστερα τῶν δει- 

᾿ [5] » «3 ἢ 2 ς ἡ ν 
χγυμένων; Οὕτως, ἕφη. Ἐ δ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐντεῦϑεν 
«}: ᾺἋ ΞνοΝ ᾽ ᾿ ᾽ Ὁ 5 ’ Ν 
ἕλκοι τὶς αὐτὸν βίᾳ διὰ τροαχεέας τῆς ἀναβάσεως καὶ 
- . 5 ἐπι ΠΣ 

ἀγνάντους, καὶ μὴ ἀνέῃ πρὸν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ 
«:} “-- ΕῚ ᾿ς πν 7.Ὲ) » ᾿ Ρ.Ὶ “αι 5 

ηλίου φῶς, ἄρα ουχὲὶ ὀδυνασθαΐ τὲ ἂν καὶ ἀγανὰ- 
“Ὁ .» ᾿ ὃ: “ , 3 

κεεῖν ἑλκόμενον ; καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς ἔλθοι, αὖ- 
“ 2) ᾿ 1. 3. ἴω 9 ς 

γῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὀμμᾶτα μεστὰ, δρᾷν οὐδὲν ἂν δὲ- 
-οΣ΄ “- ᾽ Ὁ Ὁ 32 ᾿ Ὁ 

γασϑαι τῶν νῦν λεγομένων ἀληθῶν; Οὐ γὰρ ἂν, 
3; ϑ,,, -’ δ δὲ “5 δ΄’ 3.» ΕῚ 
ἔφη, ἐξαίφνης γε. «Συγνηϑειὰς δὲ, οἶμαι, δεοιτ ἂν, εἰ 

, ; , 2) “ . ᾿ 

μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι" καὶ πρῶτον μὲν τὰς σκιὰς 
- ὦ - -ῃ ει 

ἂν ῥᾷστα καϑορῴη, μετὰ τοῦτο ἂν τοῖς ὕδασι τώ τὸ 
- 32 Π ἈΝ ᾿ . ΉΡ 3) « 

τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕὙὉστερον 
5 ) ι - 2 -" ᾿ 5 

δὲ αὐτά ἐκ δὲ τούτων, τὰ ἐν τῷ οὐραγῷ καὶ αὐτὸν 
2 3 »Ὰ ΄“ υ. 

ἂν τὸν οὐρανὸν νύκτωρ ἂν ῥᾷον ϑεάσαιτο, προσβλέ- 
4 - , -Ὁ ΒΡ. ».ς , 

πῶν τὸ τῶν ἄστρων τε καὶ σελήνης φῶς, ἢ μεϑ' ημέ- 
1 τη ῇ Ἅ 4 - ε«εεΓ, - δ᾽ 2, ᾿ 

αν τὸν ἡλίὺν τὲ καὶ τὸ τοῦ ἡλίου. ΜὭΩως ὁ οὐ; 1:- 
- ὙΠ ᾿ 4 Ω 5 2 ε; ς 

λευταῖον δὴ, οἶμαι, τὸν ἥλιον, οὐκ ἐν ὕδασιν, οὐδ 
2 Ὁ [ «' ’ 3 ο“ 5 2 ». 4 

ἐν «ἀλλοτρίᾳ ἕδρᾳ φαντάσματα αὐτοῦ, ἀλλ αὐτὸν 
δ - - 2. νυ .Φ » 

καϑ' αὑτὸν ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ δύναιτ᾽ ἂν κατιδεὶν καὶ 
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ϑείσασϑαι οἷός ἐστιν. “ἀναγκαῖον, ἔφη. αὶ μετὼ 

ταῦι ἂν Ἰ)δὴ συλλογίξοιτο περὶ αὐτοῦ, ὅτι οὗτός 
ἐστιν ὁ τάς τε ὥρας παρέχων καὶ ὀασναθῦα; ποιὸ 
πάντα ἐπιτροπεύων τὰ ἐν τῷ ὁρωμένῳ τόπῳ" καὶ 
ἐκείγων ὧν σφεῖς ἑώρων; τρόπον τινὰ πάντων αἴτιος, 

“ἼἾλον, ἔφη, ὅτι ἐπὲ ταῦτα ἂν μετ᾽ ἐκεῖνα ἔλϑοι. Τί 
οὐν, ἂν ἀμεμνηυκόμενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως, 
καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας, καὶ τῶν τότε ξυνδεσμωτῶν, οὐκ 

ἂν οἷἶει ξαυτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν τῆς μεταβολῆς, τοὺς 
δ᾽ ἐλεεῖν; Καὶ μάλα. Τιμαὶ δὲ καὶ ἔπαινοι εἴ' τινες 

αὐτοῖς ἦσαν τότε παρ ἀλλήλων καὶ γέρα, τῷ ὀξύτα- 
τὰ καϑορῶντι τὰ παριόντα, καὶ μνημονεύοντι μάλιυ- 
στὰ ὅσα τὲ πρότερα αὐτῶν καὶ ὕστερα εἰώϑει καὶ 
ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ δυνατώτατα ἄ- 
πομαντευομένῳ τὸ μέλλον ἥξειν, δοκεῖς ἂν αὐτὸν 

᾿ ἐπιϑυμητικῶς αὐτῶν ἔχειν, καὶ ζηλοῦν τοὺς παρ ἐχεί- 
᾿ γοῖς τιμωμένους τὲ καὶ ἐνδυγαστεύοντας; ἢ τὸ τοῦ 
Ὁμήρου ἂν πεπονϑέναι, καὶ σφόδρα βούλεσϑαι ἐπά- 
θονρον. ἐόντα ----- ϑητευέμεν ἄλλῳ ἀνδρὴ παρ᾽ ἀκλὴή- 
θρῳ; καὶ ὁτιοῦν ἂν πεπονθέναι μᾶλλον ἢ ἢ κεῖνάτε δο- 
ξάζειν καὶ ξκείγως ζῆν; Οὕτως, ἑφη, ἐγωγὲ οἶμαι πᾶν 

μᾶλλον πεπογϑέναι ἂν δέξασθαι, ἢ ἢ ζῆν ἐκείνως. Καὶ 

γἠάδε δὴ ἐννάησον, ἦν δ᾽ ἐγώ" εἰ πάλιν ὃ τοιοῦτος 

καταβὰς εἰς τὸν αὐτὸν ϑῶκον καϑίζοιτο, ἄρ᾽ οὔ σκό- 

τους ἀγάπλεως σχοίη τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἐξαίφνης Ὁ 
ἰὼ» ἐκ τοῦ ἡλίου; Καὶ μάλα γ᾽, ἔφη. Τὰς δὲ “ 
σχιὰς ἐκείνας πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωματεύοντα, δι- 
ἀμιλλᾶσϑαι τοῖς ἀεὶ δεσμώταις. ἐκείνοις, ἐν ᾧ ἄμ- 

᾿ βλυώττει πρὶν καταστῆναι τὰ ὄμματα, οὗτος δ᾽ ὃ 
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3 -Ὁ ᾿ Βι.5.. ὦὦΝ ] 

γρόνος μὴ πώνυ ὀλίγος εἴη τῆς συνηϑείας" ἀο᾽ οὐ γέε 
ΨΝ κ ῃ ΕλῚ ω- ] 

λωτ᾽ ἂν παράσχοι, καὶ λέγοιτο ἂν περὶ αὐτοῖ' ὡς ἀτ΄ 
ι 2] ὯΝ φ Εν . ει Ι 

γαβὸς ἄγω, διεφϑαρμένος ἤχοι τιὶὲ ὀμματα; καὶ ὁτέὲ 
3 2!) 3 -»Ὗ ΕῚ 2. 

οὐκ ἄξιον οὐδὲ πειρᾶσαι ἄνω ἵἕναι, καὶ τὸν ἐπιχει- 

ροῦντα λύειν τε καὶ ἀνάγειν, εἴπως ἐν ταῖς χερσὶ 
- 9 ᾿ 

δύναιντο λαβεῖν καὶ ἀποκτιννύναι; ᾿ΑΔποκτινγύναν 
8ι 3 γ Π ’ ΕἸ 3.» 4 4 

ἃ» σφόδρα γ, ἔφη. Ταύτην τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τὴν 
3 ἘΠ ῳ - 

εἰκόνα, ὦ φίλε Τλαύκων, προσαπτέον ἅπασαν τοὶς 
» ; ᾽ , 3 

ἔμπροσϑεν λεγομενοις. τὴν μὲν δί ὄψεως φαινομέ- 
͵ -Ὁ ο. 5 ᾿ -ῳ 

ψὴν ἕδραν, τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἱκήσει ἀφομοιοῦ»- 
᾿ . ) : - »Σ9 “- -οἦ΄  {- 

τα, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς, τῇ τοῦ ἡλίου δυ- 
Γ 4 νι 2») 3 ! Ν ᾿ - » 

νάμει" τὴν δὲ ἀνω ἀνάβασιν καὶ ϑὲεαν τῶν ἄνω, τὴν 
" ου 2) 2 

δὶς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον τυϑεὶς, οὐχ 
« ωὔῬο 7 -ὦὔ ΕῚ ᾿ 

ἁμαρτήσεις τῆς γ᾽ ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ ταύτης ἐπι- 
“Ὁ 3 , Σ , ἔνε. 

ϑυμεῖς ἀκούειν: ϑεὸς δὲ που εἶδεν εἰ ἀληϑὴς οὖσα 
᾿ »]) κῚ ο 

τυγχάνει. τὰ δ᾽ οὖν ἐμοὶ φαινόμενα οὕτω φαίνεταυ" 
ὃν τῷ γνωστῷ τελευταία ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέα καὶ μό- 

τ χων ὃ 2 9 -»σΡ΄ δὲ ΗΝ λλ δι ΄ τιν Ἐπ 2 

γις ορασϑαν" ὀφϑειίσα ὅὲ, συλλογιστεα εἶναι ὡς ἄρα 
-ν «ς .-Ὁ ᾧ ῳ , 

πᾶσι πάντων αὕτη ὁρῶ ὧν τε καὶ καλῶν αἰτία, ἔν τε 
“- “Ὁ Ἁ -» 2» ο 

δρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα" ἕν τὲ τῷ 
»"ν «, Π χε 

ψοητῷ, αὐτη κυρία ἀλήϑειαν καὶ νοῦν παραῦσχυμέ- 
ῷ - » ᾿ ) »η " καὶ ὁτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν τὸν μέλλοντα ἐμφρόνως 

“ς ΣΧ) ΒλῚ Π τ ᾽»ἵ " ) ᾿Ὶ 

σεράξειν, 1) εὐΐᾳ ἢ δημοσίᾳ. ΖΣυνοίομαι, ἔφη, καὶ ἐγὼ 
μὴ ι ῃ ἔ 2 ᾿ ᾿ τ δ᾽ 5. ΤῸΝ 
ον γὲ δὴ τοόπον δύναμαι. ἴϑι δὴ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

' ᾿ ἡ ΕῚ καὶ τόδε ξυννοιήϑητι, καὶ μὴ ϑαυμάσῃς τι οἱ ἐν- 
ω, ) , 39 " ι -- ΒΝ] ταῦϑα ἐλθόντες οὐκ ἐϑέλουσε τὰ τῶν ἀνθρώπων 

Ν] ) 2.» ὦ 

πράττειν, ἀλλ ἄγω ἀεὶ ἐπείγονται αὐτῶν αἱ ψυχαὸὺ 
ΟῚ « ᾽ ΕῚ ἣ - 

διατρίβειν. εἰκὸς γάρ που οὕτως, εἴπερ αὖ κατιὶ τὴν 
᾿ 5 - }7᾽ ΜΉΝ 2 

πυοειρημένην εἰκόνα ταῦτ ἔχει, Ζικὸς μέντοι, ξφη» 
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ΦουΆ, Ε 3 
τί δέ; τόδε οἴει. τὶ ϑαυμαστὸν, εἰ ἀπὸ ϑεΐων, ἡν ὃ 
ἐγὼ, ϑεωριῶν ἐπὲ τὰ ἀνϑοώπειά τις ἐλϑὼν κακὰ, 

- Ἁ »-Ὁὔ-ὦ 2 9 

ἀσχημονεὶ τε καὶ φαίνεται σφόδρα γελοῖος, ἔτι ἀμ» 
βλυώττων ; καὶ πρὲν ἱκανῶς συνήϑης γενέσίαι τῷ 

ὡ» ᾽ ΧΌΩ 

παρόντι σκότῳ, ἀναγκαζόμενος ἐν δυκαστη ίοις ἢ ἀλα. 

λοϑί που ἀγωνέζεσϑαι περὶ τῶν τοῦ δικαίου σκιῶν, 
δι .» ͵ τ᾽ ες Ν υς ͵-"» ΑΝ 
ἢ ἀγαλμάτων, ὧν αὖ σκιαν, καὶ διαμιλλάσθαι πεϑὸ 

τ; , - .- 3 

τούτου ὁπὴ ποτὲ ὑπολαμβάνεται ταῦτα ὑπὸ τῶν αὖτ 
Π Π 9.4} 

τὴν δικαιοσύνην μὴ πώποτε ἰδόντων; Οὐδ᾽ ὅπωσ- 
ο Α 2» 3 2 Ε] . , ν 

τιοῦν ϑαυμαστὸν, ἔφη. Αλλ εἰ νοῦν γε ἔχοι τὶς, 
1 , ἃ . -) ῳ Ὶ ς ἌΨΕΜῚ ᾿ - ’ ἣν δ᾽ ἐγὼ, μεμνῇτ᾽ ἂν ὑτιε διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γέ- 

Ἄ... δ᾿ Ν᾿ 2] 

γνοιντ ἂν ἐπιταράξεις ὄμμασιν, ἕκ γεφωτὸς εἰς σκό- 

τος μεϑισταμένων, καὶ ἐκ σκότου εἰς φῶς. ταῦτα δὲ 
Ἵ " ι 

ταὐτιὰ νομίσας τὶς γίγνεσθαι καὶ περὸ ψυχὴν, ὅπότϑ 
᾽ ᾿ δ. οὖ ͵ 

ἔδοι ϑορυβουμένην τινὰ καὶ ἀδυνατοῦσάν τό καϑο- 
- } “" ἢ ὁ ΟἋ ῳ 

ον, οὐκ ἂν ἀλογίστως γελῴη, ἀλλ᾿ ἐπιοκοποῖ ἂν πό- 
, ἢ «; Ρ δ 

τερον ἐκ φρανωτέρου βίου ἤκουσα, ὑτιὸ ἀμ ϑέας ἐσ κό- 
.ν ΒῚ " Γ - 

τωται, ἢ ἐξ ἀμκϑΐας πλείονος εἰς φανώτερον ἰοῦσα, 
ε ; τὸ ᾿ Κ' 
ὑπὸ λαμπροτέρου μανμαρυγῆς ἐμπέπλησται" καὶ 

τ; , ᾿ ; 3 2. ο-ν Ν 

οὕτω δὴ τὴν μὲν εὐδαιμονίσειεν ἂν τοῦ πάδους τ 
καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειεν" καὶ εἶ, γελᾷν ἐπὶ αὐτῇ βού- ψ'σῦ, Τὴ ᾿ δ ΛΕ) 7ελᾷνε "ρ 

ξ ΕῚ “"» ᾿ 9 - ᾽ σι 

λοιτο, ἥττον ἂν καταγέλαστος ὃ γέλως αὐτῷ εἴη ἢ ὃ 
ἘΠῚ Ἂς τὸν η ϑε , ᾿νε ΡΞ Ζίι Ν ζλ 2 ἐπὶ τῇ ὄνωϑεν ἐκ φωτὸς ἡἠκούσῃ. αὶ μάλα, ἔφη, 
μετρίως λέγεις. Ζεῖ, δὴ, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι 

9 “- » ἷ -Ὃ: , Ὁ Ὰ 

περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτα ἀληϑὴ" τὴν παιδείαν, οὐχ οἵαν 
τινὲς ἐπαγγελλόμενοι φασὶν εἶναι, τοιχύτην καὶ εἴναὖ. 

᾿ 3 " - Ὁ 2 φασὶ δὲ που, οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης, 

σφεῖς ἐντέϑεναι, οἷον τυφλοῖς ὁφϑαλμοῖς ὄψιν ἐντι- 
Ϊ Ἃ ᾿ ΕΙ 2») ς ᾿ ου 3 

ϑέντες. Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. Ὃ δὲ γε γῦν λόγος, ἣν 



ὦ ᾿ ΡΓΙΓΑΤΟΝΙΒ ἀν δες 

δ᾽ ἐγὼ, σημαίνει, τιχύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δὺ-᾿ 
γαμιν ἐν τῇ Ψυχῇ, καὶ τὸ ὄργανον κἃ ᾧ καταμανϑάνει 
ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν. ἣν ἄλλως ἢ ξὺν 
ὅλῳ τῷ λα λον στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκο- 
τώδους, οὕτω ξὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου 

περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὃν καὶ τοῦ ὄντος τὸ 

φανώτατον δυγατὴ γένηται ἀνασχέσϑαι ϑεωμένη. 
τοῦτο δ᾽ εἶναι φαμὲν ταγαϑόν. ἮἯ γάρ; Ιγαΐί. Τοῦτο 
τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐχθμι αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη τῆς περιαγῶ- 
γῆς, τένα τρόπον ὡς ῥᾷστα τς καὶ ἀνυσιμώτατα μὲ- 
ταστραφήσεται" οὐ τοῦ ἐμποιῆσαν αὐτῷ τὸ δρᾷν, 
ἀλλ᾽ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτὸ, οὐκ ὀρϑῶς δὲ τετραμμένῳ, 
οὐδὲ βλέποντι οἱ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασϑαι. Ἔ- 
οἰκδ γὰρ, ἔφη. Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμε- 
γαι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγὺς τε εἶναν τῶν τοῦ σώ- 
ματος" (τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον, ὕστερον 
ἐμποιεῖσθαι ἔϑεσέ τε καὶ ἀσκήσεσιν) ἡ δὲ τοῦ φρο- 
γῆσαι, παντὸς μᾶλλον, ϑειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς 

ἕοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, 
ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον, 
καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. ἢ οὔπω ἐν- 
γενόηκας, τῶν λεγομένων πονηρῶν μὲν, σοφῶν δὲ, 
ὡς δριμὺ μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον, καὶ ὀξέως διορᾷ 
πάντα ἐφ᾽ ἃ τέτραπται, ὡς οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν, 
κακέᾳ δ᾽ ἡναγκασμένον ὑπηρετεῖν; ὥστε ὅσῳ ἂν ὀξὺ- 
τερον βλέπῃ, τοσούτῳ πλείω κακὰ ἐργαζόμενον; ; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἕφη. Τοῦτο μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ τῆς 

τοιαύτης φύσεως, εἰ ἐκ παιδὸς εὐθὺς κοπτόμενον, 
περιεκύπη τὰ τῆς γενέσεως ξυγγενῆ, ὥσπερ μολυβδί- 



νι««ἀς. ὍὯῈ ΒΕΡΥΒΙΙΟΑ 11}, ΓΙ]. 55. 

δας, οἵ δὴ ἐδωδαῖς τε καὶ τῶν τοιούτων ἡδοναῖς τε 
καὶ λιχνείαις προσφυεῖς γιγνόμεναι, περὶ τὰ κάτω 
στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν" ὧν εἰ ἀπαλλαγὴν πε- 
ριεσ τρέφετα᾽ εἰς τἀληϑῆ, καὶ ἐκεῖνα ἂν τὸ αὐτὸ τοῖ- 

το τῶν αὐτῶν ἀνϑρώπων ὀξύτατα ἑώρα, ὥσπερ καὶ 
ἐφ᾽ ἃ νῦν τέτραπται. Εἰκός γ᾽, ἔφη. Τί δέ; τόδε οὐκ 
εἰκὸς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, 

μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληϑείας ἀπείρους ἵκα- 

νῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παι- 

δείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους: τοὺς μὲν, ὅτι 
σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους 
δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν, ἰδίᾳ τε καὶ 
δημοσίᾳ . τοὺς δὲ, ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, 
ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπωῳκέίσθαι. 
“ληϑῆ, ἐ ἔφη. “Βμέτερον δὴ ξ ἔργον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τῶν οἱ- 
πιστῶν τὰς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέ- 
σϑαι πρὸς τὸ μάϑημα ὃ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν ἔφαμεν 
εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν, καὶ ἀναβῆναι 
ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν" καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἵκα- 
νῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. 
1ὸ ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καταμένειν, καὶ 
μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ᾽ ἐκεένους τοὺς δε- 

σμώτας, μηδὲ μετέχειν τῶν παρ ἐκείνοις πόνων τε καὶ 

τιμῶν, εἶτε φαυλότεραι; εἶτε σπουδαιότεραι. “Ἔπειτ, 

ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτοὺς; καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῇν, 
δυνατὸν αὐτοῖς ἄμεινον; ᾿βπελάϑου, ἡ» δ᾽ ἐγὼ, πά- 

λιν, ὦ φίλε, ὅτι νομοϑέτῃ οὐ τούτου μέλει ὅπως ἕν 
τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ: πράξει" ἀλλ ἐν ὅλη 

τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγεγέσϑαι, ξυναρμόττων 



554, ῬΙΑΤΟΝΙΝ Ῥι 5 ο.ε.δ.. ἢ, 

« λΐ : [2 »“-Ὁὗ᾽ ἣ » ᾿ «- ς ᾿ 

τους πολίτας, πειίθοι τὲ καὶ ἀνα γκὴ ποιδὴν μετα διδό- 
᾿᾽ « 3 - ι 2: ὶ ᾿ 

γαι ἀλλήλοις τῆς ὠφελείας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν 
τ 9 -Σο ΗΝ 32 ΝΛ ΡΝ " 

δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν" καὶ αὐτὸς ἑμ ποιῶν τοιούτους 
3] 3 - Π ΡῚ «' » ᾿ Ον 

ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφίη τρεπέοϑαι ὅπη 
«! 3... ,23 -τ' - » . “ο 

ἕκαστος βούληται, αλλ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς 
ΣΝ ι ᾿ ᾿ " [ 3 - » , ἐπὲ τὸν ξύνδεσμον τῆς πόλεως. “4ληϑῆ, ἔφη. ἐπελα- 
ϑόμην γάρ. Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι 

9493 95 ͵ . 3... » ᾿ 

οὐδ΄ “δικήσομεν τοὺς παρ ἡμῖν γιγνομένους φιλοσὄό- 
» ι 3 ᾿ -- 

φους, ἀλλὰ δίγαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, τεροσαναγ- 
.α 237ὴ κα “ 

κάζοντες τῶν ἀλλὼν ἐπιμελεῖσϑιαὶ τε καὶ φυλάττειν. 
ΕἸ -᾿ δὲ [} « . , - " ᾿ 

ἐροῦμεν δὲ οτε οἱ μὲν ἐν ταῖς σλλαις πόλεσε τοιοῦ- 
2 ᾿ “- " Φ - 

τοι γιγνόμενοι, εἰκότως οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὑταῖς 
2 ᾿ 3 -ἢ 

πόνων" (αὐτόματοι γὰρ ἐμφύονται, ἀκούσης τῆς ἐν 
ε ; :] 3 ᾿ 

ἑκάστῃ πολιτείας. δίκην δ᾽ ἔχει, τό γε αὐτοφυὲς, μη- 
᾿ » ν - ἮΝ »Ὕἢ 

δενὲ τροφὴν ὀφεῖλον, μηδ᾽ ἐκτίνειν τῷ προϑυμεῖσϑαι 
- Ἢ τ “- »ο᾿αο δ - [ 

τὰ τροφεϊα) ὑμᾶς δ᾽ ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ τε ἄλλῃ 
ιν ΚῚ ι « ᾿ 

πόλει, ὥσπερ ἐν σμήνεσιν» ἡγεμόνας τε καὶ βασιλέας, 
2) » , 

ἐγεννήσαμεν, ἀμεινόν τὲ καὶ τελεώτερον ἐκξένων πεν 
Π -Ὕ“ψ,χἈῳ ΕῚ 3 Π 

παιδευμένους, καὶ μᾶλλον δυνατοὺς ἀμφοτέρων μ8- 
[ Ὗ ) ᾿ ΄ 5» ᾿ -ὖ 

τέχειν. καταβατέον οὖν ἐν μέρει ἕκαστον εἰς τὴν τῶν 
ῪὙ ᾿ ι 

ἄλλων ξυνοίχησιν, κιὶ συνεϑίιστεον τιὰὲ σκοτεινεὶ ὃ8- 
᾿ ξ ε ἜΝ ΝΣ , Σ ὧν » 
ἄσασϑαι. ξυνεύ ιζόμενον γάρ, μυρίῳ βελτιόν τε ὄψε- 

-- - ᾿ ᾿ { } 

σϑε τῶν ἐκεῖ, καὶ γνώσεσθε ἕκαστα τυὶ εἴδωλα ἄττα ἐστὶ 
καὶ ὧν, διὰ τὸ ταληΐ ἢ ἑωρακέναι καλῶν τε καὶ δι- 

-- ͵ ει [ε] « -.- Ἂ 

καίων καὶ ἀγαϑῶν πέρι. καὶ οὔτως ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑ- 
Ὁ ΄ “2 2 , - ς ξ 

μὲν ἡ πύλις οἰκήσεται, ἀλλ οὐκ ὄναρ, ὡς νῦν αἱ πολ- 
λαὶ ὑπὸ σκιαμαχούντων τε πρὸς σλλήλους καὶ στα- 

ς “} Ἅ »"- ,} ᾿ - δ ᾽ν ἢ 

σιαςοντῶν πεοὶ τοὺ πρχεῖν οχουνται, ὡς μεγάλου τις 
" 

4 ᾿ “-- ᾿» ᾿ να 2. ᾿ ἕ 3 ») ᾽ 

νὸς ἀγαϑοῦ ὄντος. τὸ δὲ πον ἀλησες ὧδ᾽ ἔχει" ἔν 
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πόλει ἢ ἥκιστα πρόϑυμοι ἄρχειν οἵ μέλλοντες ἄρξειν, 

ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖ-- 
σϑαι" τὴν δ᾽ ἐναντίους ἀρχοντὰς σχοῦσαν, ἐναντίως. 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ̓ ἀπειϑήσουσιν οὖν ἡμῖν, οἴει, οἵ 
τρόφιμοι, ταῦτ᾽ ἀκούοντες, καὶ οὐκ ἐθελήσουσι ξυμ- 
σιογεῖν ἐν τῇ πόλει ἕκαστοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν 
χρόνον μετ ἀλλήλων οἰκεῖν ἐν τῷ κοϑαρῷ; ᾿Αδύνα- 
τον, ἔφη. δίκαια γὰρ δὴ δικαΐοις ὁ ἐπιτάξομεν. παν" 

τὸς μὴν μᾶλλον ὡς ἐπ᾽ ἀναγκαῖον αὐτῶν ἕκαστος εἶσι 

τὸ ἄρχειν, τοὐναντίον τῶν νῦν ἐν ἑκάστῃ πόλει ἀρ- 

χόντων. Οὕτω γὰρ ἔχει, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ ἑταῖρε, εἰ μὲν 
βίον ἐξευρήσεις ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖς μέλλαυ σιν 

ἄρξειν, ἐστέ σοι δυνατὴ γενέσθαι πόλις εὖ οἰκουμέ- 
γῃ. ἐν μόνῃ γὰρ αὐτῇ ἄρξουσιν οἵ τῷ ὄντι πλούσιοι, 

οὐ χουσίου, ἀλλ᾽ οὗ δεῖ τὸν εὐδαίμονα πλουτεῖν, ζω-, 
ἣς ἀγαϑῆὴς τὲ καὶ ἔμφρονος. εἰ δὲ πτωχοὶ καὶ πει- 
γῶντες ἀγαθῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια ἴασιν, ἐντεῦ- 
ϑὲεν οἰόμενον τἀγαϑὸν δεῖν ἁρπάζειν, οὐκ ἔστι. πε- 
ριμάχητον γὰρ τὸ ἄρχειν γιγνόμενον, οἰκεῖος ὧν καὶ 
ἔνδον ὁ τοιοῦτος πόλεμος αὐτοὺς τε ἀπόλλυσι καὶ 
τὴν ἀλλην πόλιν. ᾿ληϑέστατα, ὃ ἔφη. Ἔχεις οὖν, ἣν δ᾽ 

ἐγὼ, ὃ θίον ἄλλον τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν κατμφρονοῦνς 

τα, ἢ τὰν ἀληϑινῆς φιλοσοφίας; Οὐ μα τὸν 4ΐα, ῆ 

δ᾽ ὃς. ᾿᾿λλὰ μέντοι δεῖ γε μὴ ἐραστι ὶς τοῦ ἄρχειν ἰέ- 
ψαε ἐπ᾿ αὐτό" εἰ δὲ μι ἡ, οἵγε ἀντερασταὶ Ἀ ρῦσαι; 
Ππὸς δ᾽ οὔ; Τίνας οὖν ἄλλους ἀναγκάσεις ἱέναι ἐπὶ 

φυλ ἀκὴν τῆς πόλεως, ἢ οἵπερ τούτων τε φρονιμώτα- 
τοι δ᾽ ὧν ἄριστα πόλις οἰκεῖται, ἔχουσ τε τιμὲς ἄλ- 
λας καὶ βίον ἀμείνω τοῦ πολιτικοῦ; Οὐδένας ἄλλους, 
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ν» Υ ΕῚ ΦΦ 3» --Ὁ Υ , ζ΄ φ 

ἔφη. Βούλει οὖν τοῦτ ἡδη σκοπῶμεν, τίνα τρόπον οἱ 

τοιοῦτοι ἐγγενήσονται, καὶ πῶς τις ἀνάξει αὐτοὺς εἰς 
᾿ Ἂ« ε »» Ὁ ῃ ᾿ 3 . Σ 
φῶς, ὥσπερ ἐξ ἄδου λέγονται δὴ τινὲς εἰς ϑεοὺς ἄνελ 

ϑεῖν; Πῶς γὸρ οὐ βούλομαι; - ἔφη. Τοῦτο δὴ, ὡς ξοι- 

κεν, οὐκ ὀστράκου ἂν εἴη περιστροφὴ, ἀλλιὴ ψυχῆς πε- 
οιαγωγὴ, ἐκ νυκτερινῆς τινὸς ἡμέρας εἰς ἀληϑινὴν τοῦ 
2» 3 Υ͂ ᾿ 2 “ [4] ᾿ Ὑ 2 “ - 

ὄντος ἰούσης ἑπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληϑῆ φὴ- 
τ ν 4 κ Ξ -“ “Ὁ “ σομὲν εἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν δεῖ σκοπεῖσθαι τί 

τῶν μαϑημάτὼῶν ἃ ἐγξὶ τοιαύτην δύναμιν: Πῶς γὰρ οὔ; 
1 ἂν οὖν εἴη, ὦ Γλαύκων, μάϑημα ψυχῆς δλκὸν ἀ- 

πὸ τοῦ γιγνομένου ἐπὶ τὸ ὃν; τόδε δ᾽ ἐννοῶ λέγων 
ν , 2 ῇ , , 

ἅμα" οὐκ ἀϑλητὰς μέντοι πολέμου ἔφαμεν τοὑτους 
κω "ὸ , 2) “. 3] 

ἀναγκαῖον εἶναν νέους ὄντας; ᾿Εφαμεν γάρ. “εἶ ἀρὰ 
οω ͵ «᾿ -ο“Σσ“οΟ 

καὶ τοῦτο προυέχειν τὸ μάϑημαο ζητοῦμεν πρὸς ἐκεί- 
Ὁ ἂν -ἢο 32 Γ τ 

νῳ. “Τὸ ποῖον; ]ὴ ἄχρηστον πολεμικοῖς ἀνδράσιν εἰ- 
ναι. Ζ]εἰ μέντοι, ἔφη, εἴπερ οἱόντε. Τυμναστικῇ; μέν 
που καὶ μουσικῇ ἔν γε τῷ πρόσϑεν ἐπαιδεύοντο ἡ ἡμῖν. 
Ἦν ταῦτα, ἔφη. Πυμεουσ δὴ μέν που περὲ γιγνόμε- 

2 ᾿ ᾿ 2) Χ 

νον καὶ ἀπολλύμενον τέτευχε. σώματος γὰρ αὔξης καὶ 
΄ ) » ! } ΄ ῳ ᾿ Α 2 2.) 

φϑίσεως ἐπιστατεῖ. Φαίνεται. Τοῦτο μὲν δὴ οὐκ ἂν 
εἴη ὃ αὐ νενόνυαν μάϑημα. Οὐ γάρ. Ἂλλ ἄρα μουσικὴ. ὃ- 
σἡν τυοπρότερον διήλθομεν ; ̓Αλλ' ἣν ἐκείνη γ᾽, ἔφη, ἂν- 

«ἰστροφος τῆς γυμναστικῆς, εἰ μέμνησαι, ἔϑεσι παιδεὺ- 
" 2 

ουσα τοὺς φύλακας, κατά τε ἁρμονίαν, εὐαρμοστίαν 

τινο, οὔκ ἐπιστήμην, παραδιδοῦσα, καὶ κατὰ ῥυϑμὸν 
2 , -Ο 3 

εὐρυϑμίαν" ἕν τε τοῖς λόγοις ἕτερα τούτων ἀδελ- 
2, 28 , 

φὰ, ἔφη, ἄττα ἔχουσα, καὶ ὅσοι μυϑώδεις τῶν 

λόγων καὶ ὅσοι ἀληϑινώτεροι ἦσαν. μάϑημα δὲ πρὸς 
τοιοῦτόν τι ἀγαϑὸν οἷον σὺ νῦν ζητεῖς, οὐδὲν ἢν ἐν αὖ- 
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1}: “Ἱκριβέστατα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἀναμιμνήσκεις, με. τῷ 
γὠρ ὄντι τοιοῦτον οὐδὲν εἶχεν. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε 

Γλαύκων, τὶ ἂν εἴη τοιοῦτον; αἵ τὸ γὰρ τέχναι, βά- 
-Ὁ 3 27 " 

γαυσοί που ἅπασαι εδοξαν εἶναι. πῶς ὃ ου; Κκαν 

μὴν τὶ ἔτ᾽ ἀλλο λείπεται “μάϑημα, μουσικῆς καὶ γυ- 
μναστικῆς καὶ τῶν τεχνῶν κεχωρισμένον; Φέρε, ἢν 
δ᾽ ἐγὼ, εἰ μηδὲν ἕτι ἐκτὸς τούτων ἔχομεν λαβεῖν, τῶν 
ἐπὶ πάντα τεινόντων τὶ λάβωμεν. Τὸ ποῖον; οἷον 
τοῦτο τὸ κοινὸ, ᾧ πᾶσαι προσχρῶνται τέχναι τε καὶ 

΄ “ οι 2 διάνοιαι καὶ ἐπιστῆμαε" ὃ καὶ παντὶ ἐν πρώτοις ἄ- 
γάγκη μανθάνειν. Τὸ ποῖον; ἔφη. Τὸ φαῦλον τοῦ- 

Ἄ 2 » ᾿ Α 

το, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τὸ ἕν τὲ καὶ τὰ δύο καὶ τὰ τρία δια» 
ω ! ᾿ 3.ϑΝ 4 ε 2 ᾿ 39 ῇ γινώσκειν. “Δέγω δὲ αὐτὸ ὡς ἐν κεφαλαΐέῳ ἀριϑμόν 

κ τ; , 

τε καὶ λογισμόν. ἢ οὐχ οὕτω περὶ τούτων ἔχει, ὡς 
“ 3ϑ», »ν ᾿ πᾶσα τέχνη τε καὶ ἐπιστήμη ἀναγκάζεταυ αὐτῶν μέ- 

; γίγνεσϑαι; Καὶ μάλ Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ τοχος γίγνεσθαι; Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν, ἣν ὃ 
ν ΣῊΝ [- ἘΣ ᾿ 

ἐγὼ, καὶ ἡ πολεμική; Πολλὴ, ἔφη, ἀνάγκη. 7Παγγέ- 
λοιον γοῦν, ἕφην, στρατηγὸν ᾿Δγαμέμνονα ἐν ταῖς 
τραγῳδίαις “Παλαμήδης ἑκάστοτε ἀποφαΐνει. ἢ οὐκ 
ἐννενόηκας ὅτι φησὶν, ἀριϑμὸν εὑρὼν, τῶς τὲ τάξεις 

τῷ στρατοπέδῳ καταστῆσαι ἐν ᾿Ιλίῳ, καὶ ἐξαριϑμῆ- 
- δ! «ες ω 9 

σαν ναῦς τὸ καὶ ταλλα πάντα; ὡς προτοῦ ἄναρι- 
9 , 2) Ἃ “ "2: ἢ Εἴ να ; 9.9 
Μμητῶν οντῶν, καὶ τοῦ ἄγαμεμγονγος, ὡς ξοικξ), ουὸ 

μο ε 3 , -Ὁ΄ κι 

σους πόδας εἶχεν εἰδότος, εἴπερ ἀριϑμεῖν μὴ ἠπί- 

στατο; καΐτον ποὶϊόν τιν᾽ αὐτὸν οἴει στρατηγὸν ΠΑ 

γα “«ἀτοπόν. τι» » ἔφη, ἔγωγε, εἰ ἢν τοῦὲ ἀληϑές. 

γλ τι οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, μάϑημα ἀναγκαῖον πολεμι- 
κῷ ἀνδρὲ ϑήσομεν μᾶλλον, ἢ λογίζεσϑαΐ τε καὶ ἄρι- 

-“ἦὟ’ Υ͂ 2 ϑμεῖν δύνασθαι; Πάντων γ᾽ ,ἔφη, μάλιστα, εἰ καὶ 
Ριατ. ΠΠ: γ, ΕΗ 



258 ῬΙΑΤΟΝΙΒ ν. υδικν, δ 

-Ὁ 2 5 Ν 3 ᾿ 

ὁτιοῦν μέλλει τάξεων ἐπαΐειν, μᾶλλον δ΄ εἰ καὶ ἀντ΄ 
ϑρωπος ἔσεσϑαι. ᾿Ενγοεῖς οὖν, εἶπον, περὶ τοῦτο τὸ 
μάϑημα ὅπερ ἐγώ; Τὸ ποῖον; Κινδυνεύει τῶν πρὸς 
τὴν νόησιν ἀγόντων φύσει εἶναι ὃ ζητοῦμεν, χρῆσϑαι 
δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ὀρϑῦς, ἑλχτικῷ ὄντι παντάπασι πρὸς 

οὐσίαν. Πῶς, ἔφη, λέγεις; ᾿Εγὼ πειράσομαι, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, τό ἐμοὺ δοκοῦν δηλῶσαι. ἃ γὰρ διαιροῦμαι 
παρ ἐμαυτῷ ἀγωγά τε εἶναι οἷαι λέγομεν, καὶ μὴ, 
ξυνϑεατὴς γενόμενος ξύμφαϑι, ἢ ἄπειπε" ἵνα καὶ 
τοῦτο σαφέστερον ἴδωμεν εἰ ἔστιν οἷον μαντεύομαι. 
4εΐκνυ, ἔφη. ΖἸείκνυμι δὴ, εἶπον, εἰ καϑορᾷς τὰ μὲν 
ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐ παρακαλοῦντα τὴν γόησι» εἰς 

ἐπίσκεψιν, ὡς ἱκανῶς ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως κρινόμεγα' 

τὰ δὲ, παντάπασι διακελευόμενα ἐκείνην ἐπισκέψα- 
σϑαι, ὡς τῆς αἰσϑήσεως οὐδὲν ὑγιὲς ποιούσης. Τὰ 
πὐθξωθεν, ἕφη, φαινόμενα δηλονότι λέγεις, καὶ τὰ 

ἐσκιαγραφημένα. Οὐ πάνυ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἔτυχες οὺ 

λέγω. Ποῖα μὴν ; ἔφη, λέγεις; τὰ μὲν οὐ πρρῦκας 
λοῦντα, ἢν» δ᾽ ἐγὼ, ὅσα μὴ ἐκβαίνει εἰς ἐναντίαν οἷ- 
σϑησιν ἅμα" τὰ δ᾽ ἐκβαίνοντα, ὡς παρακαλοῦντα 
τίϑημι" ἐπειδὰν ἡ αἴσϑησις μηδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ 

τὸ ἐναντίον δηλοῖ, εὐτ᾽ ἐγγύθεν προσπίπτουσα, εἶτξ 
πόῤῥωϑεν. ὧδε δὲ ὁ ἃ λέγω, σαφέστερον εἴσῃ. οὗτοι, 
φαμὲν, τρεῖς ὧν εἶεν δάκτυλοι" ὅ, τὲ σμικρότατος, 
Χζ λ-ε- δεὶ τὰ ΝΜ .5 ὯΝ Ππὸό ,)ϑ,» Ὧ , 

αἱ ὃ δεύτερος, καὶ ὃ μέσος. Πάνυ γ, ἔφη. «Ὡς ἐγ- 
Ν ; ω 9 

γύϑεν τοίνυν ὁρωμόνους λέγογτύς μου διανοοῦ. ἀλ- 

λά μοι περὶ αὐτῶν τόδε σκόπει. Τὸ ποῖον; 4) ἀκτυ-.. 
λος μὲν αὐτῶν φαίνεται ὁμοίως ἕκαστος" καὶ ταύτῃ 

2ωι Γ π᾿ ) ἢ ς»-»" »" )») 

γε οὐδὲν διαφέρει, ἐάν τὲ ἐν μέσῳ δρᾶταυ, ἐάν τ΄ ἐν 
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σχάτῳ " ἐάν τε λευκὸς, ἐάν τε μέλας" ἐάν τε παχὺς, 
ἐάν τε λεπτός" καὶ πᾶν Ὁ, τι τοιοῦτυν. ἐν πᾶσι γὰρ 

τούτοις οὐκ ἀναγκάζεται τῶν πολλῶν ἡ ψυχὴ τὴν 
᾽όησιν “ἐπερέσϑαι τί ποτ ἔστι δάλτυλος. οὐδαμοῦ 
γὰρ ἡ ὄψις αὕτη ἅμα, ἐσήμαιγε τὸν δύκτυλον τού- 
ναντέον ἢ δάκτυλον εἶναι. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. Οὐκ- 

οὗν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἰκότως τὸ γε τοιοῦτον, νοήσεως οὐκ 
ἂν παρακχλητικὸν οὐδ᾽ ἐγερτικὸν εἴη. Εἰκότως. Τί 
δέ; τὸ μέγεϑος αὐτῶν καὶ τὴν σμικρότητα ἢ ὄψις 

.ωμ νὼ 

| ἄρα ἱκανῶς ὁρᾷ; καὶ οὐδὲν αὐτῇ διαφέρει, ἐν μέσῳ 
τινὰ αὐτῶν Ῥ ΚΑ ῊΝ ἢ ἐπὶ ἐσχάτων; καὶ ὡσαύτως 

πάχος καὶ λεπτότητα, ἢ μαλακότητα καὶ σκληρότη- 
τα, ἢ ἁφή; καὶ αἵ ἀλλαι αἰσϑήσεις ἀφ᾽ οὐκ ἐγδεῶς 
τὰ τοιχῦτα δηλοῦσιν; ἢ ὧδε ποιεῖ ἑκάστῃ αὐτῶν; 

πρῶτον μὲν ἡ ἐπὶ τῷ σκληρῷ τεταγμένη αἴσϑησις, 
5 ᾽ Ἧ ᾷχοκχ “Ὁ ᾷ ΣΝ ᾿Ξ ἐγ Ἃ 
' ῬΒΎΚΕΝΝ κε ξ7ι τῳ ΟΝ χω τεταχσοι, γε σὅ0.- 

| ραγγέλλει τῇ ψυχῇ ὡς ταὐτὸν σκληρόν τε καὶ μαλακὸν 

-π“πἱπ--:-. 

αἰσϑανομένη. Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἂ- 

ψαγκαῖον ἐν τοῖς τοιούτοις αὖ τὴν ψυχὴν ἀπορεῖν τὶ 

ποτὲ σημαΐνει αὐτὴ ἡ αἴσϑησις τὸ σκληρὸν, εἴπερ τὸ 
αὐτὸ καὶ μαλακὸν λέγει" καὶ ἡ τοῦ κούφου καὶ ἢ 
τοῦ βαρέος, τὲ τὸ κοῦφον καὶ βαρύ" εἶ τό, τε βαρὺ, 
κοῦφον, καὶ τὸ κοῦφον, βαρὺ σημαΐνει. Καὶ γὰρ, 
ἔφη, αὐταί γε ἄτοποι τῇ ψυχῇ αἵ ἑρμηνέϊαι, καὶ ἐπι- 
σχέψεως δεόμεναι. Εἰκότως ἄρ᾽, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐν τοῖς 
τοιούτοις πρῶτον μὲν πειρᾶται λογισμόν τε καὶ νόη- 
σιν ψυχὴ παρακαλοῦσα ἐπισκοπεῖν, εἴτε ἕν εἴτε δύο 
ἐστὲν ἕκαστα τῶν εἰσαγγελλομένων. Πῶς δ᾽ οὔ; 
Οὐκοῦν, ἐὰν δύο φαίνηται, ἕτερόν τε καὶ ἕν ἑκάτϑν 

Ά Δ 
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΄ ἵ γι Τὶ ἽἍ Δ ρ , ὌΠ 
οον φαΐνεται; Ναί, ιν ἄρα ἕν ἑκάτερον, ἀμφότερα 

᾿ 2 ι 2 

δὲ δύο, τά γε δύο κεχωρισμένα νοήσει. οὐ γὰρ ἂν 
.Ν ΠῚ Γ 3 “ΞὖΨ ᾿ 

ἀχώριστά γε δὺο ἐνόει, ἀλλ᾿ ἕν. ᾿Ορϑῶς. ἹΜὲγα μὴν 

ἡ ὄψις καὶ σμικρὸν ἑώρα, φαμὲν, ἀλλ᾽ οὐ κεχωρισμέ- 
γον, ἀλλὰ συγκεχυμένον τι. γάρ; Ιγαί. “)ιὰ δὲ 
τὴν τούτου σαφήνειαν, μέγα αὖ καὶ σμικρὸν ἡ νόη- 
σις ἡναγκάσϑη ἰδεῖν, οὐ συγκεχυμένα, ἀλλὰ διωρι- 

σμένα, τοὐναντίον ἢ ἐκείνη. “ἀληϑῆ. Οὐκοῦν ἐντε ὃ: 

ϑὲν ποϑὲν πρενον μὲν ἐπορχεταν ἔρεσϑ αι ἡμῖν τί οὖν 

ποτ ἐστὶ τὸ μέγα αὖ καὶ τὸ σβυκρῦη: Παντάπασι 

μὲν οὖν. Καὶ οὕτω δὴ τὸ μὲν, γοητὸν, τὸ δ᾽, ἐν. 
τὸν ἐκαλέσαμεν. ᾿Ορϑότατ',, ἔφη. Ταῦτα τοίνυν καὶ 
Ψ“ὕ ᾿ “ 

ἄρτι ἐπεχείρουν λέγειν, ὡς τὰ μὲν παρακλητικὰ τῆς 
ι 2 Ἃ ᾿Ὶ 3 2) Α 4 9 ᾿ 2; [4 

διανοίας ἐστὶ, τὰ δ᾽ οὔ. δ μὲν εἷς τὴν αἴσθησιν ἅμα 
τοῖς ἐναντίοις ἑαυτοῖς ἐμπίπτει, παρακλητικὰ ὁριζό- 

μενος" ὅσα δὲ μὴ, οὐκ ἐγερτιρι τῆς γοήσεως. Ἴ71αν» 

ϑάνω τοίνυν ἤδη, ἔφη" καὶ δοκεῖ μοι οὕτω. 17 οὖν; 
ἀριϑμός τε καὶ τὸ ἕν, ποτέρων δοκεῖ εἶναι; Οὐ ξυ»- 

ω. 2, 3 ὐϑιὲ ὑ -Ὁ ᾿ 2 3 

γοῶ, ἕφη. -Αλλ ἐκ τῶν προειρημένων, ἔφην», ἀναλο- 
ἢ 3 τ ᾿ ε -ο Φ Ὁ 3 Ρ δ, τῶ, ΡλῚ 

γίζου. εἰ μὲν γὰρ ἱκανῶς αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ὁρᾶται, ἢ 
) ε 3 

ἄλλῃ τινὲ αἰσθήσει λαμβάνεται τὸ ἕν, οὐκ ὃν ὁλκὸν 
ΡΟ τσ ΠῸΝ ᾿ 5, πνν ῳ 2: Ὁ ὃν ΄ 2 Τ ἴῃ ἐπὶ τὴν οὐσίαν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δακτύλου ἐλέγο- 

Ἀπ 2ὃϑ»Ν ΄“- ε 

μεν" εἰ δ᾽ ἀεΐ τι αὐτῷ ἅμα δρᾶται ἐναντίωμα, ὥστξε 
τ - 3 Ὁ- 

μηδὲν μᾶλλον ἕν ἢ καὶ τοὐναντίον φαίνεσθαι, τοῦ 
3 τω 4 Π 2 2 Ἄ..5 7 3. »λ 

ἐπικρινοῦντος δὴ δέοι ἂν δη" καὶ ἀναγκάζοιτ ἂν 
3 - . -υ ο- ς : ἐν αὐτῷ ψυχὴ ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν, κινοῦσα ἐν ἑαυτῇ 

᾿ ἰά 5 [ 4 

τὴν ἔννοιαν, καὶ ἀνερωτᾷν τί ποτ᾿ ἐστὶν αὐτὸ τὸ ὃν. 
[] -Ὁ -Ὁ- ) , εὖ καὶ οὕτω τῶν ἀγωγῶν ἂν εἴη καὶ μεταστρεπτικῶν 

Ὁ , ’ 2 

ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ϑέαν ἡ περὶ τὸ ἕν μάϑησις. «“λλὰ 

ΠΞΞΕΞΞ 
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Ἵ 5; δα. νι ὉΠ ν 2 [2] ε ᾿ ᾿ 2 

μέντοι, ἔφή, τοῦτό γ ἔχει οὐχ ἡκιστα ἡ περὶ τὸ αὖ- 
τὸ ὄψις. ἅμα γὰρ ταὐτὸν ὡς ἕν τὲ ὁρῶμεν καὶ ὡς 

ἄπειρα τὸ μὲν ΚΝ Οὐκοῦν, εἴπερ τὸ ἕν, ἢ» δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ ξύμπας ἀριϑμὸς ταὐτὸ πέπονθε τοῦτο; Πῶς δ᾽ 

2) " 9 ι ᾿ ΄ Ἁ ϑ { ᾿ ΝΥ 

οὐ; «λλὰ μὴν λογιστικὴ τὸ καὶ ἀμιϑμητι περὺ 

ἀριϑμὸν πᾶσα. Καὶ μάλα. Ταῦτα δὲ 7 μα νεῖον 
ἀγωγὰ πρὸς ἀλήϑειαν. ᾿Ὑπερφυῶς μὲν οὐν. Ὧν ζη- 
τοῦμεν ἄρα, ὡς ἔοικε, μαϑημάτων ἂν εἴη. πολεμικῷ 
μὲν γὰρ διὰ τὰς τάξεις ἀναγκαῖον μαϑεῖν ταῦτα" 

[ ᾿ ο- 3 “": Υ 

φιλοσόφῳ δὲ, διὰ τὸ τῆς οὐσίας ἁπτέον εἰναι, γενέ- 
ΒΈΡΙ ΡλῚ Π 

σεως ἐξαγναδύντι, ἢ μηδέποτε λογιστικῷ γενέσϑαι. 
Ἔ πὸ 2 ἂλ Ὃ δέ ἡ ᾿ "}λ ω : ὴ 
στι ταῦτ᾽, ἔφη. ὁ γε ἡμέτερος φύλαξ, πολεμι- 
’ Χ ᾿ ᾽ 32 γι} ᾿ -Ὁ 

κός τὸ καὶ φιλόσοφος τυγχάνει ὧν. Τί μὴν; Προοῆ- 
ι Υ͂ ᾿ 2] 2 » Ἱ -»"- 

κον δὴ τὸ μάϑημα ἂν εἴη, ὦ Γλαύκων, νομοϑετῆσαν 
καὶ πείϑειν τοὺς μέλλοντας ἐν τῇ πόλει τῶν μεγίστων 

τα ἌΡ ἘΚ , 5, εις. ᾿ { 2 

μεϑέξειν, ἐπὶ λογιστικὴν ἱδναι, καὶ ἀνϑάπτεσθϑαι σὺ- 
ὌΝ ι ἰ ὃ τς χλλ ε᾿ 5} ὃ Ν 9έ Ἂν ὃν 

τῆς, μὴ ἰδιωτικῶς, ἀλλ ἕως ἂν ἐπὶ ϑέαν τῆς τῶ 
- Υ̓͂ Θ9 Ὁ 2 - 2 

“ἀριϑμῶν φύσεως ἀφίκωνται τῇ νοήσει αὐτῇ" οὐκ 
ἊΝ »-οΣ’}Θο 9 ᾽ ΓΑ 

ὠνῆς οὐδὲ πράσεως χάριν, ὡς ἐμπύρους ἢ καπήλους, 
Ν "-ῸὉ 3 «; , Ἁ 3.ϑψ ον - 

μελετῶντας, ἀλλ ἕνεκα πολέμου τὸ καὶ αὐτῆς τῆς 

ψυχῆς ὁᾳστώγης, καὶ μεταστροφῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ 
Ξ Π 3 “τ 

ἀλήθειάν τὸ καὶ οὐσίαν. Κάλλιστ,, ἔφη, λέγεις. Καὶ 
ΕἼ 2 “Ὁ " -"ὃ -»οἦ 

μὴν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, νῦν καὶ ἐγνοῶ, ῥηϑέντος τοῦ περὺ 
. Α ες 

τοὺς λογισμοὺς μαϑήματος, ὡς κομψόν ἐστι καὶ πολ- 
ο ς Ὁ εἰ “Ὁ 

λαχῆ χρήσιμον ἡμῖν πρὸς ὁ βουλόμεϑα, ἐὰν τοῦ γνω- 
“᾽ ᾿ 9 ) 9 ᾿ “-"ε 

οἰζειν ἕνεκα τὶς αὐτὸ, ἐπιτηδεύῃ, ἀλλὰ μὴ τοῦ καπη- 
“« ᾿ ω ει ω 35 1 

λεύειν. Πὴ δὴ; ἔφη. Τοῦτό γεοὸ τῦν δὴ ἐλέγομεν 
Ι Ι ΐ ἤ , ᾿ Ἶ ε 2 2, ᾿ 3 “Ὁ 

ὡς σφόδρα ἄγω πὴ ἂγεν τὴν ψυχὴν, καὶ περὶ αὐτῶν 
ὃν ἀριϑμῶν ἀναγκάζει διαλέγεσϑαν: οὐδαμῆ ἄπο- τῶν ἀριϑμῶν ἀναγκάζει διαλέγεσϑαιν: οὐδαμῆ ἃ: 
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δεχόμενον ἐάν τις αὐτῇ ὁρατὰ ἢ ἁπτὰ σώματα ἔχον»- 
τὰς ἀριϑμοὺς προτεινόμενος διαλέγηται. οἶσϑα γάρ 
που τοὺς περὶ ταῦτα δεινοὺς, ὡς ἐάν τις αὐτὸ τὸ ἕν 

ἐπιχειρῇ τῷ λόγῳ τέμνειν, καταγελῶσέ τὸ καὶ οὐκ ἀ- 
ποδέχονται. ἀλλ᾽, ἐὰν σὺ κερματίζης αὐτὸ, ἐκεῖνοι 

πολλαπλασιοῦσιν, εὐλαβούμενοι μή ποτε φανῇ τὸ ἕν, 
μὴ ὃν, ἀλλὰ πολλὰ βμόμμαν “Ἱληϑέστατα, ἔφη, λέγεις. 

Τί οὖν οἴει, ὦ Τλαύκων, εἶ τις ἔροιτο αὐτοὺς, ὦ ϑαυ- 

μάσιοι, περὶ ποίων ἀριϑμῶν δια λον οο θα, ἐν οἷς τὸ 
ἕν οἷον ὑμεῖς ἀξιοῦτε, ἐστὶν, ἰσόν τε ἕχαστον πᾶν 

παντὶ, καὶ οὐδὲ σμικρὸν διαφέρον; μόριόν τὸ ἔχον 
ἐν ἑαυτῷ οὔδέν, τὲ ἂν οἴει αὐτοὺς ἀποκρίνασθαι; 

Τοῦτο ἔγωγε, ὅτι περὶ τούτων λέγουσιν ὧν διαγνοη- 
ϑῆναι μόνον ἐγχωρεῖ, ἄλλως δ᾽ οὐδαμῶς μεταχειρίς 
ζεσϑαι δυνατόν. φᾷς οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε, ὅτι 

τῷ ὄντι ἀναγκαῖον ἡμῖν κινδυνεύει εἶναν τὸ μάϑημα, 
ἐπειδὴ φαίνεταί γ8ὲ προσαναγκάζον αὐτῇ τῇ νοήσει 
χρῆσϑαι τὴν ψυχὴν. ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν; αὶ 

μὴν δὴ, ἔφη, σφόδρα γε ποιεῖ αὐτό. “ἰ δὲ; τόδε 
ΣΙ 2 ᾽ « «' Ἱ Ἂν 3 Γ 

δὴ ἐπεσπέψω, ὡς οἵ τε φύσει λογιστικοὶ, εἰς πάντα ἡ 
᾿ , ες δῷ ΩΣ ὦ , 

τὼ μαϑήματα, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὀξεῖς φαίνονται; οἵ 
τῳ νι 2 ῇ “ὦ ΝΥ ’ 

τε βραδεῖς, ἂν ἐν τούτῳ παιδευϑῶσι καὶ γυμνάσωγ- 
»Χ ᾿ ΡΝ 5] - . 3) ᾿ 

ται, κἀν μηδὲν ἀλλο ὠὡφεληϑῶσιν, ομῶως εἴς γε τὸ 
32 3 “-- ᾿ ΒῚ 

ὀξύτεροι αὐτοὶ αὑτῶν γίγνεσθαι, πᾶντες ἐπιδιδόα- 
2ήρς 5 ῳ » ᾿ 2 ε σιν. Ἔστιν, ἔφη, οὕτω. Καὶ μὴν, ὡς ἐγῴῷμαι, ἃ γε 

4 ΄ Π - ΡῚ 

μείζω πόνον παρδὅχει μανϑάνοντι καὶ μελετῶντι, οὐκ 

ἂν ὁκχδίως οὐδὲ πολλὰ ἂν εὕροις ὡς τοῦτο. Οὐ γοβ 

οὖν. χιάντων δὴ ἕνεκα τούτων, οὐκ ἀφετέον τὸ μά- 
3).»2 2 ᾿ , ᾿ 3 

ϑὴμιι, ἀλλ᾽ οὗ ἄριστοι τὰς φύοεις παιδευτέοι ἐν αὖὐ- 
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τῷ. ξύμφημι, ἢ δ᾽ ὅς. Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἶπον, 
ἕν ἡμῖν κείσϑω" δεύτερον δὲ, τὸ ἐχύμεγον τούτου, 
σκεψώμεϑα ρα τί προσήκει ἡμῖν. Τὸ ποῖον ; ἢ γε- 

ὠμετρίαν, φῆ, λέγεις; Αὐτὸ τοῦτο, ἢν δ᾽ νάϊ Ὅ- 

σον μὲν, ἔφη, πρὸς τιὲ πολεμικὰ αὐτὶ τείνει, δῆλον 

ὅτι προσήκει. πρὸς γὰρ τὰς στρατοπεδεύσεις καὶ κα- 
ταλήψεις χωρίων, καὶ συναγωγὰς καὶ ἐκτάσεις στρα- 
τιᾶς, καὶ ὅσα δὴ ἄλλα σχηματίζουσι τιὶ στρατόπεδα 

ἐν αὐταῖς τε τοῖς μάχαις καὶ πορείαις, διαφέροι ὃν 

αὐτὸς ἑαυτοῦ, γεωμετρικός τε, καὶ μὴ, ὦν. Αλλ οὖν 

δὴ, εἶπον, πρὸς μὲν τὰ τοιαῦτα χαὶ βραχὺ τι ἂν ἐξ- 
αρχοῖ γεωμετρίας τὲ χαὶ λογισμοῦ μόριον" τὸ δὲ πο: 
λὺ αὐτῆς καὶ ποῤθδωτέρω προϊὸν σκοπεῖσθαι δεῖ, εἰ, 
τε πρὸς ἐκεῖνο τεένεν πρὸς τὸ ποιεῖν κατιδεῖν ῥᾷον 

τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέαν. τείνειν δὲ, φαμὲν, πάντα αὖ- 
τόσε, ὅσα ἀναγκάζει ψυχὴν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον με- 
ταστρέφεσϑαι ἐν ᾧ ἐστι τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ ὄν- 
τος" ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν. ᾿Ορϑῶς, ἔφη, 
λέγεις. Οὐκοῦν εἰ μὲν οὐσίαν ἂν αγκάξει ϑεάσασϑαι, 
προσήχει" εἰ δὲ γένεσιν, οὐ 1 προσήκει. Φαμέν γε δή. 
Οὐ τοίνυν τοῦτό γε, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀμφισβητήσουσιν 
ἡμῖν ὅσοι καὶ σμικρὰ γεωμετρίας ἔμπειροι, ὅτι αὕτη 
ἡ ἐπιστήμη πᾶν τοὐναντίον ἔχει τοῖς ἐν αὐτῇ λόγοις 
λεγομένοις ὑπὸ τῶν μεταχειριζομένων. Πῶς; ἔφη. 
“έγουσι μέν που μάλα γελοίως τε καὶ ἀναγκαίως. ὧς 
γὰρ πράττοντες τε καὶ πράξεως ἕνεκα πάντας τοὺς 

λόγους ποιοῦμδνον λέγουσι, τετραγωνέζειν τὲ καὶ 
παρατείνειν καὶ προστιϑέναι, καὶ πάντα οὕτω φϑεγε 
γόμενον" τὸ δ᾽ ἐστί που πᾶν τὸ μάϑημα γνώσεως 
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ἕνεκα ἐπιτηδευόμενον. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη: 
Οὐκοῦν τοῦτο ἔτι διομολογητέον; Τὸ ποῖον; Ὡς τῆς 
τοῦ ἀεὶ ὄντος γνώσεως, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ποτὲ τι γιγνομέ- 
γου καὶ ἀπολλυμένου. Εὐομολόγητον, ἔφη. τοῦ γὰρ 
δεὶ ὄντος, ἢ γεωμετρικὴ, γνῶσίς ἐστιν. Ἕλκον ἄρα, 
ὦ γενναῖε, πρὸς ἀλήϑειαν ψυχὴν εἴη ἄν" καὶ ἄπερ- 
γαστικὸν φιλοσόφου διανοίας, πρὺς τὸ ἄγω σχεῖν, ἃ ἃ 
»ῦν κάτω, οὐ δέον, ἢ ἔχομεν. Ως οἷόν τε μάλιστα, ἔφη. 
“ἧς οἷόντ᾽ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, μάλιστα προυεαντεον ὅ- 

στως οὗ ἐν τῇ καλλίστῃ πόλει σου μηδενὶ τρόπῳ γεῶ- 
μετρίας ἀφέξονται. καὶ γὲρ τὰ πάρεργα αὐτοῦ οὐ 
σμικρά. Ποῖα; ἦ δ᾽ ὅς. Ἅτε δὴ σὺ εἶπες, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 

τὸ περὶ τὸν πύλεμον" καὶ δὴ καὶ πρὸς πάσας μα- 
ϑήσεις, ὥστε κάλλιον ἀποδέχεσθαι, ἴσμὲν που ὅτι 
τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ διοίσει ἡμμένος τε γεωμετρίας καὶ 
μή. Τῷ παντὶ μέντοι νὴ 411, ἔφη. Δεύτερον δὴ 
τοῦτο τιυϑῶμεν μάϑημα τοῖς νέοις. Τιϑῶμεν, ἔφη. 
Τί δέ; τρίτον ϑῶμεν ἀστρονομίαν; ἢ οὐ δοκεῖ; -᾿ 
μοι} οὖν, ἔφη. τὸ γὰρ περὶ ὥρας εὐαισϑητοτέρως 
ἔχειν καὶ μηνῶν καὶ ἐνιαυτῶν, οὐ μόνον γεωργίᾳ ο οὔ- 
δὲ ναυτιλίᾳ προσήκει, ἀλλὰ καὶ στρατηγὲᾳ οὖγ ητ- 
10». ἰδ 8 εἰ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτε ξοικας δεδιότι τοὺς 

σιολλοὺς, μὴ δοκῇς ἄχρηστα μαϑήματα προστάττειν, 
τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ πάνυ φαῦλον, ἀλλὰ χαλεπὸν πιστεῦ- 
σαι, ὅτι ἐν τούτοις τοῖς μαϑήμασιν ἑκάστοις δρ)7.α- 
ψόν τι ψυχῆς ἐκκαϑαίρεταί τε καὶ ἀναζωπυρεῖται, 
ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐ- 
πιτηδευμάτων, κρεῖττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὀμ- 
μάτων. μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήϑεια δρᾶται. οἷς μὲν 
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᾿ - ἕξ »"ὝὟ 9 ΕΨΕΤΕ ΝΣ ς Ὕ ὃ ΚΣ λέ 

ου» ταῦτα ξυνδοκεῖ, ἀμηχάνως ὡς εὖ δόξεις λέ- 
,“, ᾿ ἵ πδν ΝΣ ἈΥΣ ͵ δι, 3 ’ 7ειν" οσοι δὲ τούτου μηδαμὴ ἠσϑημένοι εἰσὶν, εἰκό- 

τως ἡγὴσονταί σε λέγειν οὐδέν. ἄλλην γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν 

οὐχ ὁρῶσιν ἀξίαν λόγου ὠφέλειαν. σκύπει οὖν αὐτό- 

θεν, πρὸς ποτέρους διαλέγῃ" ἢ οὐ πρὸς οὐδετέρους 
᾿ - «’ . , - Α " 

αλλὰ σαυτοῦ ἕνεκα τὸ μέγιστον ποιῇ τοὺς λόγους. 
-Ὁ-ἷ᾿ Π 9.8}. »). δὶ » ᾿ Π  Ψ 

φϑονοῖς μέντοι οὐδ᾽ ἂν ἀλλῳ εἴτις τὶ δύναιτο ἀπ 
3. εν , [ε 2 ; »" - 

αὐτῶν ὄνασϑαι. Οὕτω γ᾽, ἔφη, αἱροῦμαι ἐμαυτοῦ 
ἕνεκα τὸ πλεῖστον ἐεγεὶν τε καὶ ἐρωτῷν καὶ ἀποκρί- 
γεσϑαι. Ἄναγε τοίνυν͵ ἢν δ᾽ ἐγὼ, εἰς τοὐπίσω. νῦν 
δὴ γὰρ οὐκ ὀρϑῶς τὸ ἑξῆς ἐλάβομεν τῇ γεωμετρίᾳ. 
Πῶς λαβόντες; ἔφη. Μετὰ ἐπίπεδον, ἢ ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐν 

περιφορᾷ ὃν ἤδη στερεὸν λαβόντες, πρὶν αὐτὸ καϑ' 
ΓΝ Ὁ Ξ “Ὁ, ΠΥ εὔνν ᾿ ᾿ ᾿᾿ 

αὑτὸ λαβεὶν. ὀρϑῶς δὲ ἔχει ἑξῆς μετὰ δευτέραν αὖὔ- 
ξην τρέτην λαμβάνειν. ἔστι δὲ που τοῦτο περὶ τὴν 

Ὁ [ 2 27. Ἂ 4 (9 ’ ἡ δ Ἢ ᾿ 

τῶν κύβων αὐξην, καὶ τὸ βάϑους μετεχον. ἔστι γὰρ, 
2) ϑ. : “- ᾽ 3, -ρ « -“οἣΧ 

ἔφη. ἀλλὰ ταῦτώ γε, ὦ ΞΞώχρατες, οὕπω δοκεῖ εὑρῆ- 
{ ᾿ ν᾽ 3 Ψ α πα ὅν. 739. ῳ 39 

σϑαι. Διττὰ γὰρ, ἣν δ΄ ἐγὼ, τὰ αἴτια" ὁτι τε οὐδε- 
μέμ πόλις ἐντίμως αὐτὰ ἔχει, ἀσϑενῶς τε ζητεῖται, 

ς. ᾽ ΄ ω ! 

χαλεπιὰ ὀντα " ἐπιστάτου τε δέονται οἱ ζητοῦντες, ἀ- 
Ὡ τι “ῳ ᾿ ᾿ 

γευ οὗ οὐκ ὃν εὕροιεν. ὃν πρῶτον μὲν, γεγέσϑαι χα- 
, -“" ΄ 2 Υ 

λεπόν" ἕπειτα καὶ γενομένου ὡς γῦν ἔχει, οὐκ ἂν πεί- 
ϑοιντο οἱ περὶ ταῦτα ζητητικοὶ, μεγαλοφρονούμενοε. 

ν᾿] ᾿ [- -Ὁ , 

εἰ δὲ πόλις ὕλη ξυνεπιστατοῖ, ἐντίμως ἄγουσα αὐτὼ, 
οὗτοί τὲ ἂν πείϑοιντο, καὶ ξυνεχῶς τε ἂν καὶ ἐντό- 

ὦ ε; δ. γῶς ζητούμενα ἐχφανὴ γένοιτο ὅπη ἔχεν. ἐπεὶ καὶ νῦν 
ς ἣὋ Υ͂ “-- “Ὁ [4 Υ 

ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀτιμαζόμενα καὶ κολουύμενω, 
«ς ᾿ ὃ Υ -οΟο [ ΄ 2 ,) 7 ω39 Ὁ 

ὑπὸ ὃὲ τῶν ζητούντων λόγον οὐκ ἐχόντων καϑ' 0, τι 
Γ ε; , τ - Π « Υ ’ 

χρήσιμα, ὁμὼς πρὸς ἁπανταὰ ταῦτα βίᾳ ὑπὸ χάριτος 
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αὐξάνεται, καὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν αὐτὰ φανῆναι. Καὶ 
μὲν δὴ, ἔφη, τόγε ἐπίχαρι καὶ διαφερόντως ἔχοι. 
ἀλλά μοι σαφέστερον εἰπὲ ἃ γῦν ἣ ἕλεγες. τὴν μὲν 
γάρ που τοῦ ἐπιπέδου πραγματείαν, γεωμετρίαν ἐτι- 
ϑεις. ναὶ, ἣν δ᾽ ἐγώ. Εἰτά 7 ἔφη, τὸ μὲν πρῶτον, 
ἀστρονομίαν μετ᾽ αὐτήν" ὕστερον δ᾽ ἀγεχώρησας. 
Σπεύδων 7ῶρ, ἔφην, ταχὺ πάντα διεξελϑεῖν, μᾶλλον 
βροαδύνω. ἕξῆς γὰρ οὖσαν τὴν βάϑους αὔξης μὲεϑο- 
δον, ὅτι τῇ ζητήσει γελοίως ἔχει, ὑπερβὰς αὐτὴν, με-: 

τὶ γεωμετρίαν. ἀστρονομίαν ἔλεγον, φοράν οὖσαν 
βάϑους. :ὀρθῶοΣ ἕφη, λέγεις, Τέταρτον τοΐνυν, ἦν δ᾽ 
ἐγὼ, τεϑῶμεν μάϑημα ασ ἐρονομίαν, ὡς ὑπαρχούσης 

τὴς »ῦν ποροαλ εἰπομένης, ἐὰν αὐτὴν πόλις μετίῃ. Εἰ- 

κὺς, ἢ δ᾽ ὅς, Καὶ ὃ γε νῦν δή μοι, ὦ “Σώκρατες, ἐπέ- 

πληξὰς περὶ ἀστρονομίας, ὡς φορτικῶς ἐπαινοῦντι, 
γῦν ἣ συμμετέρχῃ, ἐπαινῶ. παντὶ γάρ μοι δοκεῖ δῆ- 
λον ὅτι αὕτη γε ἀναγκάζει ψυχὴν εἰς τὸ ἄνω ὁρῶν, 
καὶ ἀπὸ τῶν ἐνθένδε ἐκεῖσε ἄγει. Ἴσως, ἦν δ᾽ὲ ἐγὼ, 
παντὶ δῆλον, πλὴν ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ οὕτω. 
ἀλλὰ πῶς; ἔφη. “ς μὲν νῦν αὐτὴν μεταχειρὶξ ἵὌγνται 

οἵ εἰς φιλ οσοφίαν ἀνάγοντες, πάνυ ποιεῖν κάτω βλὲ- 
σειν. Πῶς, ἔφη, λέγεις; Οὐκ ἀγεννῶς μοὶ δοκεῖς, Ἵ» 

ὃ ἐγὼ, τὴν περὶ τὶ ἄνω μάϑησιν λαμβάνειν παρὰ 
σαυτῇ; ἢ ἔστι. κινδυνεύεις γὰρ καὶ εἶ τις ἐν ὁροφῇ 
σοιχίλματα θεώμενος, ἀνακύπτων καταμανϑάνον τὶ, 
Ἂν ἢ οὐ ἔρον, ; ὁλαδο ἡδὸ τν 
Ἴγείρϑοι αν ΠΌΤΟΥ ΡΤ ς ἀλλ οὐκ ἐρερέφο τς ϑεω- 

θεῖν. ἴσως οὖν καλῶς ἡγῇ, ἐ ἐγὼ δ᾽ εὐηϑθικῶς. ἐγὼ γὴρ 
αὖ οὐ δύναμαι ἀλλό τι νομίσαι ἄγω ποιοῦν ψυχὴν 
βλέπειν μάϑημα, ἢ ἐκεῖνο ὃ ἂν περὶ τὸ ὄν τὲ ἢ καὺ 

Ψ 
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ΑῚ ὦ 2] : ΒΕ.) 

τὸ ἀόρατον" ἐάν τε τὶς ἄνω κεχηνὼς, ἢ κάτω συμμε- 
: - -Ὁ με , 

μυκὼς, τῶν αἰσϑητῶν τι ἐπιχειρῇ μανϑάνειν" οὔτε 
“ο Ἷ 3 ΒῚ 

μαϑεῖν ἄν ποτε φημὶ αὐτόν. ἐπιστήμην γὰρ οὐδὲν 
»7ὔ »“ὍἭΣ [ " 32 Ν] ᾿ ᾿ ἰὴ δὺ " Π 

ἔχειν τῶν τοιούτων οὐτε ἄγω, ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ βλὲ- 
2Ν ἣ Ἵ ᾽ ψφ- }λ 

πεν τὴν ψυχὴν, κἀν ἐξ ὑπτίας νέων ἐν γῇ ἢ ἐν ϑα- 
2, 2» 2 -Ὁ 

λάττῃ μανϑάνῃ. Δίκην, ἕφη, ἔχω. ὀρϑῶς γάρ μοι 
“ ͵ ᾿» ἀλλ , ΄- ν δὴ τ δεὶ 3 . Γ 

ἔπεέπληξὰς. ἀλλὰ πῶς δὴ ἔλεγες δεῖν ἀστρονομίαν 
͵ ει - ᾿ ΠῚ ΝῚ 

μανϑάνειν παρὰ ἃ νῦν μανϑάγουσιν, εἴ μέλλοιεν ὡ- 
, ὰ «ει ᾿ .Ἱ ) τ ν ΕΣ ) 

φελίμως πρὸς ἃ λέγομεν μαϑήσεσθαι; (δε, ἣν ὃ 
Ὁ Υ ΜΕ ἢ - 3 - 

ἐγώ. ταῦτα μὲν τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπεί- 
) - ᾿ ᾿ ς - 

πὲρ ἐν ὁρατῷ πεποίκιλται, κάλλιστα μὲν ἡγεῖσθαι 

καὶ ἀκριβέστατα τῶν τοιούτων ἔχειν, τῶν δὲ ἀληϑι- 
-»"Ὕ ΑΚ - οἱ ." ᾿ ς ΠῚ 

νῶν πολὺ ἐνδεῖν, ἃς τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυ- 
4 » »" Ρ ΚΙ Ὡῳ 3 - Ἁ -“ ῳ 3 , 

τὴς ἐν τῷ ἀληϑινῷ ἀριϑμῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀληϑέσι 
"27 , Ἃ ᾿ 

σχήμασι φοράς τε πρὸς ἀλληλα φέρεταν καὶ τιὶὶ ἐνόν- 
ἐρει" ἃ δὴ λόγῳ μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτὼ, ὄψει δ᾽ τὰ φέρει ἡ λόγῳ μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτὰ, ὄψει 

27 » Α 2" ἵ Οὐδὸ -Ὁ 3 ΕΑ οὐ τῆν ἘΠ ; -ὉΌ 

οὔ. ἢ σὺ οἴει; Οὐδαμῶς γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν, εἶπον, τῇ 
Ν ᾿ 3 ᾿ , ϑιον , 

περὶ τὸν οὐρανὸν ποιπιλίᾳ παραδείγματι χρηστέον 
-Ὁ -»Ὺ ᾿ εΙ ΄ς Υ͂ ῳ 2 

τῆς πρὸς ἐκεῖνα μαϑήσεως ἕνεκα, ὁμοίως ὥσπερ ἂν 
γ 2] 

εἴ τις ἐντύχοι ὑπὸ «]αιδάλου ἢ τινος ἄλλου δημιουρ- 
οὐν 58 , 

7γου ἡ γραφεῶς διαφερόντως γεγραμμένοις καὶ ἐκπε- 
᾿ ᾿ « Υ ᾿ 2 

πονημένοις διαγράμμασιν. ἡγήσαιτο γὰρ ἂν ποῦ τὶς 
3) Υ͂ 3 ν ᾿ -ὔὦ» "ἢ “ - 

ἔμπειρος γεωμετρίας, ἰδὼν τὰ τοιαῦτα, κόλλιστα μὲν 
ὥ,. ΒΙ -Ὁ ) - ο 

ἔχειν ἀπεργασίᾳ, γελοῖον μέντοι ἐπισκοπεῖν ταῦτα 
- ε . 32 - ; 

σπουδῇ, ὡς τὴν ἀλήϑειαν ἐν αὐτοῖς ληψόμενον ἴσὼν 
2 .»ὡ3ϑι. ΄ῃ ᾽ 

ἢ διπλασίων, ἢ) ἄλλης τινὸς συμμετρίας. Τί δ᾽ οὐ 

μέλλει γελοῖον εἶναι; ἕφη. Τῷ ὄντι δὴ ἀστρονομι- 
[ νὰ Ἐν " 3 3 ἶ 

κὸν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οντὰ οὐκ οἵει ταὐτὸν πείσεσθαι, εἰς 
᾿ - 2 ᾿ 9 , " Υ 

τὸς τῶν ἀστρῶν φορὰς ἀποβλέποντα; γομιεῖν μὲν, 
᾿ 
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ὡς οἷόντε κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ἔργα συστήσασϑαι, 
οὕτω ξυνεστάγαι, τῷ τοῦ οὐρανοῦ δημιουργῷ αὐτόν 
τὲ καὶ τὰ ἐν αὐτῷ " τὴν δὲ νυκτὸς πρὸς ἡμέραν ξυμὴ 
μετρίαν, καὶ τούτων πρὸς μῆνα, καὶ μηνὸς πρὸς ἐγι- 
αὐτὸν, καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων πρός τὸ ταῦτα καὶ πρὸς, 

ἀλληλα, οὐκ ἄτοπον, οἴει, ἡγήσεται τὸν γνομέζοντα 
γίνεσθαί τε ταῦτα ἀεὶ ὡσαύτως, καὶ οὐδαμῇ οὐδὲ , 
παραλλάττειν, σῶμα τε ἔχοντα καὶ ὁρώμενα, καὶ ζη- 

τεῖν παντὶ τρόπῳ τὴν ἀλήϑειαν αὐτῶν λαβεῖν; ᾿Εμοὶ 

γοῦν δοκεῖ, ἔφη, σοῦ νῦν ἀκούοντι. προβλήμασιν 
ἄρ, ὴν δ᾽ ἐγώ, χρώμενοι, ὥσπερ γεωμετρίαν, οὕτω 
καὶ ἀστρονομίαν μέτιμεν" τὰ δ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ ἐάσο- 
μὲν, εἰ μὲ ἕλλομεγν, ὄντως ἀστρονομίας μεταλ τ ϑους 
τέο, ζρήσιμον τὸ φύσει φρόνιμον ἐν τῇ ψυχῇ ἐξ ἃ- 
χρήστου ποιήσειν. Ἢ πολλαπλάσιον, ἔφη, τὸ ἔργον ἢ 

ὡς γῦ» ἀστρονομεῖται, προστάττεις. Οἶμαι δὲ γε, εἴ- 
τον, καὶ τἄλλα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον προστάξειν 

ἡμᾶς, ἐάν τι ἡμῶν, ὡς »ομοϑετῶν, ὄφελος ἢ ἢ. ἀλλὰ: 

γὰρ τὶ ἔχεις ὑπομνῆσαι τῶν προσήμόντων μαϑημά- 
των; Οὐκ 8 ἔχω γ᾽, ἔφη, γῦν 7 οὑτωσί. Οὐ μὴν ἕν, ἀλ- 

λὰ πλείω, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἰδὴ παρέχεται ἢ φορὼ, ὡς ἐγῷ- 

μαι. τιὶ μὲν οὖν πάντα ἴσως ὅστις σοφὸς, ἕξει εἰπεῖν" 

ἅ δὲ καὶ ἡμῖν προφανῆ, δύο. “Ποῖα δή; Πρὸς τοὐ- 

τῳ, ἣν δ᾽ ἂν ὦ), ἀντίστροφον αὐτοῦ. Τὸ ποῖον; Κιν- 
δυνεύει, ἔφη γν, ὡς πρὺς ἀστρονομέαν ὄμματα πέπῃ- 
γεν, ὡς πρὸς ἐναρμόνιον φοριν ὦτα παγῆναι" καὶ 
αὕται τ᾽ λήλοιν ἀδε σπθη τιγὲς αἵ ἐπιστῆμαι εἰγαι, ὡς 
οὗ τε Πυϑαγόρειοι φασὶ, καὶ ἡμεῖς, ὦ Γλαύκων, συγ- 

χωροῦμεν. ἢ πῶς ποιοῦμεν; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν, 
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ἦν δ᾽ ἐγὼ, ἐπειδὴ πολὺ τὸ ἔργον ἐκείνων, πευσόμεϑα 
πῶς λέγουσι περὶ αὐτῶν, καὶ εἴτι ἄλλο πρὸς τούτοις" 

ἡμεῖς δὲ παρὰ ταῦτα πάντα φυλάξομεν τὸ ἡμέτερον. 
Ποῖον; Μὴ ποτ᾿ αὑτῶν τι ἀτελὲς μορίῳ λαμ ἡμῖν 
μανϑάνειν οὃς ϑρέψομεν, καὶ οὐκ ἐξῆκον ἐκεῖσε ἀεὶ 
οἱ πάντα δεὶ ἀφήκειν" οἷον  ὄρτι περὶ τῆς ἄστρονο- 
μέας ἐλέγομεν. ἢ οὐκ οἶσϑ' ὅτι καὶ περὶ ἁρμονίας ἕ- 

τερον τοιοῦτον ποιοῦσι; τὰς γὰρ ἀκονομένας αὖ 
συμφωνίας καὶ φϑόγγους ἀλλήλοις ἀναμετροῦντες, 

ἄνήνυτα, ὥσπερ οἵ ἀστρονόμοι, πονοῦσι. Νὴ τοὺς 
ϑεοὺς, ὃ ἕφη, καὶ γελοίως γε, πυχνώματ' ἄττα ὄνομά- 

ζοντες, καὶ παραβάλλοντες τὰ ὦτα, οἵον ἔκ ΣΉν νῶν 

φωνὴν ϑηρευόμενοι, οὗ μὲν φασὶν ἔτι κατακούειν ἐν 
μέσῳ τινὰ ἠχὴν, καὶ σμικρότατον εἶναι τοῦτο διά- 
στημα ᾧ μετρητέον" οἵ δὲ, ἀμφισβητοῦντες, ὦ ὡς ὅμοι- 
ον ἤδη φϑεγγομένων᾽ ἀμφότεροι ὦτα τοῦ νοῦ προ- 
στησάώμενοι. Σὺ μὲν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τοὺς χφηστοὺς λέγεις, 
τοὺς ταῖς χορδαῖς πράγματα παρέχοντας, καὶ βασα- 
γίζοντας, ἐπὲ τῶν κολλόπων στρεβλοῦντας. ἵνα δὲ μὴ 

μακροτέρα ἡ εἰκὼν γίγνηται, πλήκτρῳ τὸ πληγῶν γι- 
γνομένων, καὶ κατηγορίας πέρι καὶ ἐξαρνήσεως καὶ 
ἀλαζονείας χορδῶν, παύομαι τῆς εἰκόνος, καὶ οὐ φη- 
μὲ τούτους λέγειν, ἀλλ᾽ ἐκείνους οὖς ἔφαμεν νῦν δὴ 

περὶ ἁρμονίας αἱρήσεσθαι. ταὐτὸν γὰρ ποιοῦσι τοῖς 
ἐν τῇ ἀστρονομίᾳ. τοὺς γὰν ἐν ταύταις ταῖς συμφω- 
γίαις ταῖς ἀκουομέναις ἀριϑμοὺς ζητοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐκ 
εἰς προβλήματα ἀνίασιν, ἐπισκοπεῖν τίνες ξύμφωνοι 
ἀριϑμοὶ, καὶ τίνες οὔ" καὶ διὰ τί ἑκάτεροι. Ζαιμό- 

νιον γρ, ἔφη, πρᾶγμα λέγεις. «Χρήσιψον μὲν οὐ», ἣν 
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δ᾽ ἐγὼ, πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγυϑοῦ ζήτησιν" 
ἄλλως δὲ μεταδιωχόμενον, ἄχρηστον. Εἰκός γ᾽, Ἰφη. 

Οἶμαι δέ γ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ἢ τούτων πάντων ὧν διε- 
ληλύϑιαμεν μέϑοδος ἐὰν μὲν ἐπὶ τὴν ἀλλήλων κοινὼ- 

γίαν ἀφίκηται καὶ ξυγγένειαν, καὶ συλλογισθῇ ταῦ- 
τῷ ἢ ἐστιν ἀλλήλοις οἰκεῖα, φέρειν τὴ αὐτῶν εἰς ἃ 
βουλόμεϑα τὴν πραγματείαν, καὶ οὐκ ἀνόνητα ποτ 
γεῖσθϑα!ι" εἰ δὲ μὴ, ἀνόνητα. Καὶ ἐγὼ, ἔφη, οὕτω μαν- 
τεύομαι" ἀλλὰ πάμπολυ ἐ ἔργον λέγεις, ὦ “Σώκρατες. 
Τοῦ προοιμίου, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἢ τέγος λέγει; ἢ οὐκ ἴ- 
σμεν ὅτι πάντα ταῦτα προοίμια ἐστὲν αὐτοῦ τοῦ γ»ύ- 
μου ὃν δεῖ μαϑεῖν »οὗ γὰρ που δοκοῦσί γὲ σου ταῦ- 
τὰ δεινοὶ οἱ διαλεκτικοὶ εἶναι. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη; 

εἶ μὴ μάλα ) γὲ τινες ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα. τω 

ἤδη, εἶπον, μὴ δυνατοΐ τινες δοῦγαΐ τὲ καὶ ἀποδεξ 

σϑαι λό ὑμο»; 8 εἴσεσθαι ποτέ τι ὧν φαμὲν δεῖν ως, 
Οὐδ᾽ αὖ, ἕφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Τλαύκχων, 
οὗτος ἤδη αὐτός ἐστιν ὃ »όμος ὃ τὸ διαλέγεσϑαι σιδ- 

ραένων " ὃν καὶ ὄντα γοητὸν μιμοῖτ'᾽ ἂν ἡ τῆς ὄψεως 
δύναμις, ἣν ἐλέγομεν πρὸς αὐτὰ ἤδη τὰ ζῶα ἐπιχει- 
θεῖν ἀποβλέπειν, καὶ πρὸς αὐτὸ ὄστρά τε, καὶ τελευ- 

ταῖον δὴ πρὸς αὐτὸν τὸν ἥλιον. οὕτω καὶ ὅτάν. τις 
τῷ διαλέγεσθαι ἐπιχειρῇ, ἄνευ πασῶν τῶν αἰσϑήσε- 
ὦν, διὰ τοῦ λόγου ἐπ᾿ αὐτὸ ὅ ἐστιν ἕκαστον δρμᾷ" 
καὶ ἐὰν μὴ ἀποστῇ πρὶν ὧν αὐτὸ δ᾽ ἐστιν ἀγαϑὸν 
αὐτῇ νοήσει λάβῃ, τότε δὴ ἐπ᾽ αὐτῷ γίγνεται τῷ τοῦ 
ψοητοῦ τέλει, ὥσπερ ἐκεῖνος τό! τε ἐπὶ τῷ τοῦ ὁρατοῦ. 

Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν οὐ διαλεκτικὴν: ταὖὺ- 
τὴν τὴν πορείαν καλεῖς; Τὶ μὴν; Ἢ δὲ γε, ἣν δ᾽ 
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ἐγὼ, λύσις τε ἀπὸ τῶν δεομῶν, καὶ μεταστροφὴ ἀπὸ 
τῶν σκιῶν ἐπὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὸ φῶς, καὶ ἐκ τοῦ και 
ταγείου εἰς τὸν ἥλιον ἐπάνοδος" καὶ ἐκεῖ, πρὸς μὲν 
τὰ ζῶά τε καὶ φυτὼ καὶ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἐπ᾽ ἀδυ- 
γναμίᾳ βλέπειν, πρὸς δὲ τὰ ἐν ὕδασι φαντάσματα" 
ἐνισῦϑα δὲ, πρὸς φαντάσματα ϑεῖα, καὶ σκιὰς τῶν 
ὄντων, ἀλλ οὐκ εἰδώλων σκιὰς, δι᾿ ἑτέρου τοιούτου 
φωτὸς ὡς πρὸς ἥλιον κρίνειν ἀποσκιαζομένας. πᾶσα 
αὕτη ἡ πραγματεία τῶν τεχνῶν ἃς διήλθομεν, ταύτην 

ἔχει τὴν δύναμιν, καὶ ἐπὰν αγωγὴν τοῦ βελτίστου ἐν 
ψυχὴ πρὸς τὴν τοῦ ἀρίστου ἐν τοῖς οὖοι ϑέαν, ὥσ- 
πὲρ τότε τοῦ σαφεοτάτου ἐν σώματι πρὸς τὴν τοῦ 
φανωτάτου ἐν σωματοειδεῖ τε καὶ ὁρατῷ τόπῳ. ᾿Εγὼ 
μὲν, ἔφη, ἀποδέχομαι οὕτω. καίτοι παντάπασι γέ 
μοι δοκεῖ χαλεπὸὶ μὲν ἀποδέχεσθαι εἶναι, ἄλλον δ᾽ 
αὖ τρόπον χαλεπὰ μὴ ἀποδέχεσθαι. ὁ ὅμως δὲ (οὐ “γὰρ 

ἐν τῷ νῦν παρόντι μόνον ἀκουστέο, ἀλλὰ καὶ αὖϑις 

πολλάκις ἐπανιτέον) ταῦτα ϑέντες ἔχειν ὡς νῦν λέ- 

γεται, ἐπ᾿ αὐτὸν δὴ τὸν νόμον ἴωμεν, καὶ διέλθωμεν 
οὕτως ὥσπερ τὸ προοίμιον διήλθομεν. λέγε οὖν τίς 
ὁ τρόπος τῆς τοῦ διαλέγεσϑαι δυγάμεως, καὶ κατὰ 
ποῖα δὴ εἴδη διέστηκε, καὶ τίνες αὖ ὅδοί. αὗται χὰρ 
ἂν ἤδη, ὡς ἔοικεν, αἵ πρὸς αὐτὸ ἄγουσαι εἶεν, οἱ ἀ- 
φικομένῳ ὥσπερ ὁδοῦ ἀνάπαυλα ἂν εἴη, καὶ τέλος 
τῆς πορείας. Οὐχκέτ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε Γλαύχων, οἷ- 
ὅς τ᾿ ἔσῃ ἀκολουϑεῖν" ἐπεὶ τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προ- 
ϑυμίας ἀπολείποι" οὐδ᾽ εἰκόνα ὃν ἔτι οὗ λέγομεν 

ἴδοις, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἀληϑὲς, δ᾽ γε δὴ ἐμοὶ φαίνεται. εἰ 
δ᾽ ὄντως, ἢ μὴ, οὐκέτ᾽ ἄξιον τοῦτο διϊσχυρίζεσϑαι. 
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ἀλλ᾽ ὅτι μὲν δὴ τοιοῦτόν τι, ἰσχυριστέον. ἢ γάρ; Τὶ 
μὴν; Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἡ τοῦ δι ̓αλέγεσϑαι δύναμις μό- 
γη ἂν φήγειεν ἐμπείρῳ ὄντι ὧν νῦν διὴλ ϑομεν, ἄλλη 

δὲ οὐδαμῆ δυνατὸν, καὶ τοῦτ, ἔφη, ἄξιον οὐ ἣν 
ζεσϑαι. Τὸδε γοῦν, ἢν δ᾽ ἐ ἐγὼ, οὐδεὶς ἢ ἡμῖν ἀμφισβη- 

τήσει, λέγουσιν ὡς αὐτοῦ γε ἑκάστου πέρι, ὃ ἐστιν 
ἕκαστον, οὐκ ἄλλη τὶς ἐπιχειρεῖ μέθοδος ὁδῷ περὶ 

᾿ . Γ 3 ΡῚ ε ᾿ 2) »" 

παγτὸὺς λαμβάνειν" ἀλλ᾽ αἵ μὲν ἄλλαν πᾶσαι τέχναι 
2, 4 Γ.- 5 ᾿ ὡς Π ες } 4 

ῃ πρὸς δόξας ἀνθρώπων καὶ ἐπιϑυμίας εἰσὶν, ἡ πρὸς 

γεγέσεις τε καὶ συνθέσεις " ἢ καὶ πρὸς ϑεραπείαν τῶν 
Ἶ ᾿ “Ὁ 

φυομένων τε καὶ συντιϑεμένων ἁπασαν τετράφοαται" 
ες ᾿ Ν ει ἈΝ ΘΛ ν» 2 γ : 

αἵ δὲ λοιπαὶ, ἂς τοῦ ὄντος τὲ ἔφαμεν ἐπιλαμβάνγε- 

σϑαι, γεωμετρίαν τε καὶ τὰς ταύτῃ ἑπομένας ὁρῶμεν, 
ς 2 Γ ᾿ Ἃ 2) τ» 3 Π 

ὡς ὀνειρώττουσι μὲν περὶ τὸ ὃν, ὕπαρ δὲ ἀδύνατον 
αὐταῖς ἰδεῖν, ἕως ἂν ὑποϑέσεσι χρώμεναι, ταὗτας 

ἀκινὴ τους ἐῶσι, μὴ δυνάμεναι λόγον διδόναι αὐτῶ». 

ᾧ γὰρ ἀρχὴ μὲν ὃ μὴ ὀΐδε τελευτὴ δὲ καὶ τὸ μεταξὺ 
ἐξ οὗ μὴ οἷδε συμπέπλεκται, τίς μηχανὴ τὴν τοιαῦὺ- 
τὴν ὁμολογίαν ποτὲ ἐπιστήμην γενέσϑαι; Οὐδεμία, 
ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν, ἡ ἢν δ᾽ νὰν ἧ διαλεκτικὴ μέϑοδος μόνῇ. 
ταῦτῃ πορεύεται, τὰς ὑποϑέσεις ἀναιροῦσα ἐπὶ αὐτὴν 
τὴν ἀρχὴν, ἵνα βεβαιώσηται, καὶ τῷ ὄντι ἐν βορβόρῳ 
βαρβαρικῷ τινὶ τὸ τῆς ψυχὴς ὄμμα κατορωρυγμένον 

Ἵ 

ἠρέμα ἕλκεν καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερέϑοις καὶ συμπε-͵ 
- ’ - [ ρἰαγωγοῖς χρωμένη αἷς διήλθομεν τέχναις" ἃς ἐπι- 

στήμας μὲν πολλάκις προσείπομεν, διὰ τὸ ἔϑος, δέ:, 

οὐται δὲ ὀνόματος ἄλλου" ἐναργεστέρου μὲν ἢ δόξης, 
᾿ ι Ὶ 9 2 ἀμυδροτέρου δὲ 3) ἐπιστήμης. διάνοιαν δὴ αὑτὴν ἕν 

- 6 ’ ς Υ 2) 3 [4 ) Ἂ ὃ . 

γε τῷ πρόσϑεέν που ὡρισόμεϑα. ἔστι δ΄, ὡς ἐμοὶ δ 
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κεῖ, οὗ περὶ ὀνόματος ῇ ἀμφισβήτησις, οἷς τοσούτων 
πέρι σκέψις ὅσων ἡμῖν πρόκειται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. 
“Ἵρέσκει οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὥσπερ τοπρότερον, τὴν μὲν 
πρώτην ΠΕΣ ἐπιστήμην καλεῖν" δευτέραν δὲ, δι- 
ἀνοιαν" τρίτην δὲ, πίστιν" καὶ εἰκασίαν, τετάρτην. 
καὶ ξυναμφότερα μὲν ταῦτα, δόξαν" ξυναμφότερα δ᾽ 
ἐχεῖνα, »όησιν. καὶ δόξαν μὲν, περὶ γένεσιν" γόησιν 
δὲ, περὶ οὐσίαν. καὶ ὃ, τι οὐσίαν πρὸς γερεσῶν, γόη- 

σιν πρὸς δόξαν, ἐπιστήμην πρὸς πίστιν, καὶ διάνοι- 

αν πρὸς εἰκασίαν. τὴν δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ταῦτα ἀναλογίαν, 
καὶ διαίρεσιν διχῆ ἑκατέρου, δοξαστοῦ τὲ καὶ νϑὴ- 
τοῦ, ἐῶμεν, ὦ Γλαύκων" ἵνα μὴ ἡμᾶς πολλαπλασίων 
λόγων ἐμπλήσῃ 1 ἢ ὅσων οἵ παρεληλυϑότες. ᾿“λλὰ μὴν 
ἔμοιγ᾽, ἔφη, τά ἐμ ἄλλα καϑόσον δύναμαι ἕπεσϑὸν 
ξυγδοκεῖ. Ἧ χαὶ διαλεκτικὸν καλεῖς τὸν λόγον ἑκώ- 

στου λαμβάνοντα τὴς οὐσίας; καὶ τὸν μὴ ἔχοντα, 
καϑόσον ἂν μὴ ἔχῃ, λόγον. αὑτῷ τὸ καὶ ἄλλῳ διδόναι, 
κατὰ τοσοῦτον. γοῦν περὶ τούτου οὗ φήσεις ἔχειν; 
Πῶς γὰρ ἂν, ἢ δ᾽ ὃς, οὐ φαίην; Οὐκοῦν καὶ περὶ 

τοῦ ἀγαϑοῦ ὡσαύτως" ὃς ἂν μὴ ἔχῃ διορίσασϑαι τῷ 
λόγῳ, ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων ἀφελὼν τὴν τοῦ ἄγα- 
ϑοῦ ἰδέαν, καὶ ὡσπερ ἐν μάχη διὰ πάντων ἐλέγχων 
διεξιὼν, μὴ κατὰ δόξαν ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν προϑυμού- 
μενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι τούτοις ἀπτῶτι τῷ λόγῳ δὺ- 
ἀπορεύηται, οὔτε αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν οὐδὲν φήσεις εἰ- 
δέναι τὸν οὕτως ἔχοντα, οὔτε ἄλλο ἀγαθὸν οὐδὲν; 
ἀλλ᾽ εἴ πη εἰδώλου τινὸς ἐφάπτεται, δόξῃ οὐκ ἐπι- 
στήμῃ ἐφάπτεσϑαι; καὶ τὸν νῦν ἴῳ ὁγὲ ξἰροπολοῦν- 
τα καὶ ὑπνώττοντα, πρὶν ἐνθάδ᾽ ἐξέγρεσϑαι, εἰς ἅδον 

Πελας Τὺ γ, 5 β 
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πρότερον ἀφικόμενον τελέως ἐπικαταδαρϑάνειν; Ἰνὴ 
τὸν 41, ῆ δ᾽ ὃς, σφόδρα γεπάντα ταῦτα φήσω. “4λ-" 
λὰ μὴν τοὺς γε σαυτοῦ παῖδας, υὗς τῷ λόγῳ τρέφεις 
τὸ χοιὶ παιδεύεις, εἶ ποτε ἔργῳ τρέφοις, οὔκ ἂν ἐά- 
σδις, ὡς ἐγῴμαι, ἀλό γους ὄντας ὥσπερ γραμμὰς, ἄρ-. 
ζοντας ἐν» τῇ πόλει κυρίους τῶν μεγίστων εἶναι. Οὐ 

γὰρ ὁ οὔν, ἔφη. νομοθετήσεις δὴ αὐτοῖς ταύτης μά- 

λιστα τῆς παιδείας ἀντιλ ἀμβάνεσθαι ἐ ἐξ : ἧς: ἐρωτῶν τὲ 

καὶ ἀποκχρίνεσϑαι ἐπιστημονέατατα οἱοτ' ἔσονται; 
Ζνυμοι ϑετήσω, ἔφη; μετά γε σοῦ. ᾿4ρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι, 
ἔφην ἐγὼ, ὥσπερ ϑριγεὸς τοῖς  λμασν ὁ ἢ διαλε- 
κτικὴ ἡμῖν ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ οὔκετ' ἀλλο τούτου μά- 
ϑημὰ ἀγωτέρω ὀρϑῶς ἂν ἐπιτίϑεσϑαι," ἀλλ ἔχειν ἤδη 

τέλος τὰ τῶν μαϑημάτων; : Ἔμοιγ', ἕφη. “:ανομὴ 
τοίνυν, ἣν δ΄ ἐγὼ, τὸ λοιπάν σοι, τίσε ταῦτα τὰ μα- 
ϑήμαοτο δώσομεν, καὶ τέγα τρόπον. “41λον, ἕί ἔφη. 11ε- 
μγησαι οὖ» τὴν προτέραν ἐκλογὴν τῶν ἀρχόντων, οἱ- 
ους ἐξελέξαμεν; Πῶς γὰρ, ἢ δ᾽ ὃς, οὔ; Τὰ μὲν ἄλλα 

τοίνυν, τ ὮΝ ἐγὼ, ἐπείνας τὰς φύσεις οἵου δεῖν ἐκλε- 

κτέας εἶναι. τοὺς τὸ γὰρ βεβαιοτάτους καὶ τοὺς ἂν- 

δρειοτάτους πρϑαιρετέον, καὶ κατὰ δύναμιν τοὺς εὖ- 
εἰδεστάτους. πρὸς δὲ τούτοις, ζητητέον μὴ μόνον 

γενναέους τε καὶ βλοσυροὺς τὼ ἤϑη, ἀλλὰ καὶ ἃ τῇ- 
δὲ τῇ παιδείᾳ τῆς φύσεως πρόσφορα, ἕκτέον αὐτοῖς. 
Ποῖα δὴ διαστέλλη; Δριμύτητα, ὦ μακάριε, ἔφη», 
δεῖ αὐτοῖς πρὸς τὰ μαϑήματα ὑπάρχειν, καὶ μὴ χα- 
λεπῶς μανϑάνειν. πολὺ γάρ τοῦ μᾶλλον ἀποδειλιῶσι 
ψυχαὶ ἐν ἰσχυροῖς μαϑήμασιν, ἢ ἐν γυμνασίοις. οἷ- 
κειότερος γὼρ αὐταῖς ὃ πόνος, ἴδιος, ἀλλ᾽ οὐ κοινὸς 



ς.4...».536... ΕΚ ΒΕΡΥΒΙΙΟΘΑ 118}, ὙΠ: 578 

ὃν μετὰ τοῦ σώματος. ᾿“ληϑῆ, ἔφη. Καὶ μνήμονα δὲ 
καὶ ἄκρατον καὶ πάντα φιλόπονον ζητητέον, ἢ τένι τρό- 
πο) οἴει τὰ τὲ τοῦ σώματος ἐθελήσειν τινὰ διαπο- 

νεῖν, καὶ τοσαύτην μάϑησίν τε καὶ μελέτην ἐπιτελεὶν; 

Οὐδέγα, Ἴ. δ΄ ὃς, ἐὰν μὴ παντάπασιν 3} εὐφυής. δ νν 
γοῦν γῦν ἁμάρτημα, ῃ» δ᾽ ἐγὼ, καὶ ἦ ἀτιμέα φιλο- 
σοφίᾳ διὰ ταῦτα προσπέπτωκεν (ὃ καὶ πρότερον εἴ- 
πομεν») ὅτι οὗ κατ ἀξίαν αὐτῆς ἅπτονταει. οὔ γὰρ νό- 

ϑους ἔδει ἄπτεσϑαι, ἀλλὰ γνησίους. 11ὥς ; ἔφη. ΤΠΙρῶ- 
τον μὲν, εἶπον, φιλοπονίᾳ οὗ χωλὸν δεῖ εἶναι τὸν ἀψά- 
μενον" τὰ μὲν ἡμίσεα φιλόπονον ὄντα, τὰ δὲ ἡμίσεα, 
ἄπονον». ἔστι δὲ τοῦτο, θτα» τὶς φιλογυμναστὴς μὲν 
καὶ φιλόϑηρος ἢ» καὶ πάντα τὰ διὰ τοῦ σώματος 

φιλοπονῇ" φιλομαϑὴς δὲ μὴ, μηδὲ φιλήκοος, μηδὲ 
ἕζητητικός " ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις μισυπογῇ. χωλὸς δὲ 
καὶ ὃ τἀναντία τούτου μεταβεβληκὼς τὴν φιλ οπονγΐ- 
68.». “ληϑέστατα, ὃ ἕφη, λέγεις. Οὐκοῦν, καὶ πρὸς ἀλή- 

ϑεῖαν, ἢν δ᾽ ἐγώ, ταὐτὸν τοῦτο ἀγάπηρον ψυχὴν ϑή- 
σομεν, ἢ ἂν τὸ μὲν ἑκούσιον ψεῦδος μισῇ, καὶ χαλε- 
πῶς φέρη αὐτὴ τε, καὶ ἑτέρων ψευδομένων ὑὕπεραιγα- 

γαχτῇ; τὸ δ᾽ ἀκούσιον εὐχόλως προσδέχηται, καὶ ἀ- 
μαϑαίνουσά σεοῦν ἁλισκομένη μὴ ἀγανακτῇ, ἀλλ εὖὐ- 
χερῶς ὥσπερ ϑηρίον ὕειον ἐν ἀμαϑέᾳ μολύγηται ; : 

“Παντάπααν μὲν οὗν, ἔφη. Καὶ πρὸς σωφρασύγην, ἦν 

δ᾽ ἐγὼ, καὶ ἀνδρείαν, καὶ ἜΡ λο μα καὶ πάγ- 
τα τὰ τῆς ἀρετῆς μέρη, οὐχ ἥκιστα δεῖ φυλάττειν τὸν 
»όϑον τὸ καὶ τὸν γνήσιογν. ὅταν γάρ τις μὴ ἐπίστη- 
ται πάντα τὰ τοιαῦτα σχοπεῖν καὶ ἰδιώτης καὶ πό- 
λις, λανϑάγουσι χωλοῖς τὲ καὶ γόϑοις χρώμενοι πρὸς 

5.2 

᾿Ὶ 
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ὅ, τι ἂν τύχωσι τούτων, οὗ μὲν, φίλοις; οἵ δὲ, ἄρ- 
χουσι. Καὶ μάλα, ἔφη, οὕτως ἔχει. Ἡμῖν δ᾽, ἔφην 
ἐγὼ, πάντα τὰ τοιαῦτα διευλαβητέον', ὡς ἐὰν ἀρτι- 
μδλεῖς τε καὶ ἀρτίφρονας ἐπὶ τοσαύτην μάϑησιν καὶ 
τοσαύτην. ἄσκησιν κομίσαντες παιδεύωμεν, ἢ τε δί- 
κὴ ἡμῖν οὐ μέμψεται αὐτὴ, τὴν τε πόλιν καὶ πολιτεΐ- 
αν σώσομεν. ἀλλοίους δὲ ἄγοντες ἐπὶ ταῦτα, τἀναν- 
τέα πάντα πράξομεν, καὶ φιλοσοφίας ἐ ἔτι πλείω γέλω- 

τι καταντλήσομεν. Αϊσχρὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, ῆ δ᾽ ὃς. Πά- 
ρυ μὲν οὖν, εἶπον. γελοῖον δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐν τῷ πα- 
ρόντι ἔοικα παϑεῖν. Τὸ ποῖον; ἕφη. ᾿Επελαϑόμην, 
ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι ἐπαΐζομεν, καὶ μᾶλλον ἐντεινάμεγος εἰ- 
πον. λέγων γὰρ ἅμα ἔβλεψα πρὸς φιλοσοφίαν, καὶ 
ἰδὼν προπεπηλακισμένην ἀγναζίως, ἀγανακτήσας μοὶ 

δοκῶ, κ καὶ ὥσπερ ϑυμωϑεὶς τοῖς αἰτίοις, σπουδαιότε- 

“μῳ εἰπεὶν ἃ εἶπον. Οὐ μὰ τὸν Ζϊ{, ἔφη, οὔκουν, ὡς 

γ᾽ ἐμοὶ ἀχροατῇ. .4λλ᾽ ὡς ἐμοὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ῥήτορι. τό- 
δὲ δὸ μὴ ἐπιλανϑανώμεϑα, ἅτι ἔν μὲν τῇ προτέρᾳ 
ἐχλογῇ πρεσβύτας ἐξελέγομεν" ἐν δὲ ταύτῃ οὐκ ἐγχω- 
ρἦσσι. Σύλωνι γὰρ οὔ πειστέον, ὡς γηράσκων τὶς, 
πολλὰ δυνατὸς μανϑὰν εἰν, ἀλλ ἧττον ἢ τρέχειν" γέ- 
ὧν δὲ πάντες οἵ μεγάλοι καὶ οἵ πολλοὶ πόνοι. νά- 
γπῆ, ἔφη. τὰ μὲν τοίνυν λογισμῶν τε καὶ γεωμετριῶν, 
καὶ πάσης τῆς προπαιδείας, ἣν τῆς διαλεκτικῆς δε. 

προπαιδευϑῆναι, παισὶν οὖσι χρὴ “προβάλλειν, οὔ; 
ὡς ἐπάναγκες μαϑεῖν τὸ σχῆμα τῆς διδαχῆς ποιου- 
μένους. Τἰ δὴ, Ὅτι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐδὲν μάϑημα μετὰ 
δουλείας τὸν ἐλεύϑερον χρὴ μανϑάνειν. οἵ μὲν γὰρ 
γοὔ σώματος πόνοι, βίᾳ πονούμενοι, χεῖρον οὐδὲν τὸ 
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σῶμα ἀπεργάζονται" ψυχῇ δὲ βίαιον οὐδὲν Ἑ ἔμμονον 
μάϑημα. ᾿1ληϑῆ, ἔφη. ΠΤ]ὴ τοίνυν βίᾳ, εἶπον, ὦ ἄρι- 

στε, τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαϑήμασιν, ἀλλὰ παΐζον- 
τας τρέφε, ἵνα καὶ μᾶλλ ον οἱόατ᾽ ἢ καϑορᾷν ἐφ᾽ ὃ 

ἕκαστος πέφυκεν. χει, ὃ λέγεις, ἢ ἔφη, λόγον. Οὐκοῦν 
μνημονεύεις, ῃ» δ᾽ ἐγὼ, ὅτι καὶ εἰς τὸν πόλεμον ἔφα- 
μὲν τοὺς παῖδας εἶναι ἀκτέον ἐπὶ τῶν ἵππων ϑεω- 
ροὺς; καὶ ἐάν που ἀσφαλὲς ἢ 2» προσακτέον ἐγγὺς, καὶ 
7ευστεον αἵματος, ὥσπερ τοὺς σκὺλ ακας δδεμλημρὶ, 

ἔφη. Ἔν πᾶσι δὴ τούτοις, ἢν δ᾽ ξ ἐγὼ, τοὶς τὲ πόνοις 

καὶ μαϑήμασι καὶ φύβοις ὃς ἂν ἐντρεχέστατος ἀεὶ 
φαΐένηται, εἰς ἀριϑμόν τινὰ ἐγχριτέον. Ἂν τίνι, ἔφη, 
ἡλικίᾳ; ᾿Πνίκα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τῶν ἀναγκαίων γυμνασί- 
ων μεϑίενται. οὗτος γὰρ ὃ χρόνος, ἐάν τε δύο, 

ἐάν τε τρία ἔτη γίγνηται, ἀδύνατός τι ἄλλο πρᾶ- 
ξαι. κόποι γὰρ καὶ ὕπνοι, μαϑήμασι πολέμιοι: καὶ 
ἅμα μία καὶ αὕτη τῶν βασάνων οὐκ ἐλαχίστη, τίς 
ἕκαστος ἐν τοῖς γι μνασίοις φανεῖται. 7{ὥς γὰρ οὔκ; 
ἔφη. Δ1]ετὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἐκ τῶν 
εἴκοσιν ἐτῶν οἱ προχριϑέντες, τιμάς τε μείζους τῶν 
ἄλλων οἴσονται, τά τε χύδην μαϑήματαω παιοὶν ἐν τῇ 
παιδείᾳ γενόμενα, τοὑτοις σννακτέον εἰς σύνοψιν οἱ- 

κειότητος ἀλλήλων τῶν μαϑημάτων, καὶ τῆς τοῦ ὃ»- 
τος φύσεως. “Μόνη γοῦν, ̓ εἶπεν , ἢ τοια ὑτη μάϑησις 

βὲ ϑαιος ἐν οἷς ἂν ἐγγένηται. Καὶ μεγίστη 7ὲ» ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, πεῖρο διαλεκτικῆς φύσεως καὶ μή. ὃ μὲν γὰρ 
συνοπτικὸς, διαλεκτικός" ὃ δὲ μὴ, οὔ. ξΞυνοίομαι, ἢ 
δ᾽ ὅς. Ταῦτα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, δεήσει σε ἐπισκο- 
ποῦντα, οἱ ὦν μάλιστα τοιοῦτοι ἐν αὐτοῖς ὦσι, καὶ 
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ἐν τοὶς ἄλλοις γομήμοιῷ τούτους αὖ, ἐπειδὰν ᾿ τρι- 

ἄκοντα ἕτη ἐκβοίνωσιν, ἐκ τῶν προκρίτων προκρινά- 
μενον, εἰς μείζους τε τιμὸς χυϑι εν, καὶ σκοπεῖν, 
τῇ τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμει βασανίζοντα, τὶς ὁμ- 
μάτων τε καὶ τῆς ἄλλης αἰσϑήσεως μεϑιέμενος, δυ- 

γατὸς ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ὃν μετ' ἀληϑείας ἱέναι. καὶ ἐνταῖ -- 
ϑα δὴ πολλῆς φυλακῆς ὁ ἘΣ ὦ ἑταῖρεδ. 1ἰ ΕΠ τῷ 
ἢ δ᾽ ὃς. Οὐκ ἐννοεῖς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τὸ νῦν περὶ τὸ δια- 

ἐεγεσθαι κακὸν γιγνόμενον, ὅσον ᾿ἀρρνάνι: 1ὸ ποῖ- 
0»; ἔφη. Ποῤνομίας που, ἔφην ἐγὼ, ἐμπίπλαται. 

Καὶ μάλα, ἐ ἔφη. Θαυμαστὸν οὖν τι οἶει, εἶπον, πύ- 
σχεῖν αὑτοὺς, καὶ οὗ ξυγγινώσηεις ; πὴ μάλιστ᾽; ξφήη. 

Οἵον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἴτες ὑποβολιμαῖος τραφεΐη ἐν πολ: 
λοῖς μὲν χρήμασι, πολλῷ δὲ καὶ μεγάλῳ γένει, καὶ 

κόλαξι πολλοῖς" ἀνὴρ δὲ γενόμενος αἴσϑοιτο ὅτι οὐ 

τούτων ἐστὶ τῶν φασκόντων γονέων, τοὺς δὲ τῷ ὄντι 
γεγγήσαντας μὴ εὕροι" τοῦτον ἔχεις μαντεύσασϑαι 
πῶς ἂν διατεϑείη πρός τε τοὺς κόλακας, καὶ πρὸς 

τοὺς ὑποβαλομένους, ἐ ἐν ἐκείνῳ τὲ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ οὐκ 
ἤδει τὰ περὶ τῆς ὑποβολῆς, καὶ ἐν ᾧ αὖ ἤδει; ἢ θοὺ- 
λεὸ ἐμοῦ μαντευομέγου ἀκοῦσαι; Βούλομαι, ἕφη. 
Π͵αντεύομαν τοίνυν, εἶπον, μᾶλλον αὐτὸν τιμὰν ἂν 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ τοὺς ἄλλους, οἰκεί- 
οὖς δοκοῦντας, ἢ τοὺς κολακεύοντας" καὶ ἧττον μὲν 

ἂν περιϊδεῖν ἐνδεεῖς τινὸς, ἧττον δὲ παράνομόν τι 
δρήσαι ἢ εἰπεῖν εἰς αὐτοὺς" ἧττον δὲ ἀπειϑεῖν τὰ 
μεγάλα ἐκεΐγοις, ἢ τοῖς κόλαξιν, ἐν ᾧ χρόνῳ τὸ ἄλη- 

ϑὲς μὴ εἰδείη. Εἰκὸς, ἔφη. Αἰσϑόμενος τοΐνυν τὸ Ο», 
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μαντεύομαι αὖ περὶ μὲν τούτους ἀνεῖναι ἂν τὸ τιϑ 
- ἈΝ ι ᾿ -- 

μὰν τε καὶ σπουδάζειν, περὶ δὲ τοὺς κόλακας ἐπιετεῖπ 
39 Ὁ 

γκι" καὶ πείϑεσθαί τὲ αὐτοῖς διαφερόντως ἢ πρότε- 

ρον, καὶ ζὴν ἂν ἤδη κατ ἐκείνους, ξυνόντα αὐτοῖς 
ἁπαρακαλύπτωρ" πατρὸς δὲ ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων 

ποιουμένων οἰκείων, εἰ μὴ πάνυ εἴη φύσει ἐπιεικὴς, 
μέλειν τὸ μηδέν. Πάντ᾽, ἔφη, λέγεις οἷά περ ἂν γέ- 

- Ει “ .; 

γοιτο" ἀλλὰ πὴ προσάπτομεν οὖς τῶν λύγων αὐτὴ 
Ὁ" 7 ε ---7 4 

φέρει ἢ εἰκών; Τῆδε. ἔστι που ἡμῖν δόγματα ἐκ παΐ- 
δων περὺ δικαίων καὶ καλῶν, ἂν οἷς ἐκτεϑράμμεϑα, 

ὥσπερ ὑπὸ ἈΑΡΟΝΝΝ; πειϑαρχοῦντὲές τε καὶ τιμῶντες 
αὐτά. Ἔστι γάρ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλα ἐναντία τούτων 

᾿ ει ἡ τ « -Ο 

ἐπιτηδεύματα, ἡδονὰς ἔχοντα, ἃ κολακεὗεε μὲν ἡμῶν 
ἐν ͵ κι ς 5. ἅ᾿ ᾿ 
τὴν ψυχὴν, καὶ ἕλκει ἐφ ἑαυτιὶ, πείϑει δ΄ οὔ, τοὺς 
καὶ ὅπηοῦν μετρίους ἀλλ᾽ ἐκεῖνα τιμῶσι τὼ πάτρια, 
καὶ ἐκείνοις πειϑαρχοῦσιν. Ἔστι ταῦτα. Τί οὖν; ἢν 
δ᾽ ἐγὼ, ὅταν τὸν οὕτως ἔχοντα ἐλθὸν ἐρώτημα εἴρη- 

Α Υ [ Ὁ 

ται τί ἐστι τὸ καλόν" καὶ ἀποχρινάμεγον ὁ τοῦ γο- 
᾿ 1! ἐς ,͵ ε ’ ." 2 Ἀ 

μοϑέτου ἤκουεν, ἐξελέγχῃ ὃ λόγος, καὶ πολλάκις καὶ 
-οΟ γ)5 3 ἱὰ εν , ς Ὁ 3 

πολλαχῆ ἐλέγχων εἰς δόξαν ἘΠΕ ΤᾺΠ ὡς τοῦτο οὔὐ- 
δὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν" καὶ περὶ δικαίου ὧσ- 
αὑτοῖς καὶ ἅγὰ αϑοῦ, καὶ ἃ μάλιστα ἦγεν ἐντιμῆ, με. 
τιὰ τοῦτο τί οἴει ποιήσειν αὐτὸν πρὸς αὐτὰ, τιμῆς τε 
πέρι καὶ πειϑαρχίας. ἀνάγκη, ἔ ἑφη, “μήτε ὌΝ ξτὸ 

ὁμοίως, «μὴτε πείϑεσθαι. Ὅταν οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, μὴτε 
ταῦτα ἡγῆται τίμια καὶ οἰκεῖα, ὥσπερ προτοῦ, τὰ τε 
χληϑῇ μὴ εὑρίσκη, ἔστι πρὸς ὅποϊ Ὃν ἄλλον ἢ ἀληθῆ μὴ εὑρίσκῃ, ἔστι πρὸς ὅποῖον βίον ἄλλον ἢ 

Π Φι Ξ 3 ͵ 

τὸν κολαχεύοντα εἰκότως προσχωρήσεται; Οὐκ ἔστι», 
2» ᾿ ᾿ ΕΥ ζ- δεῖν Ἂν 2 ὡς 

ἕφη. Παράνομος δὴ, οἶμαι, δόξει γεγογέγαε ἐκ νομὲ 
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κοῦ. ἀνάγκη. Οὐκοῦν, ἔφην, εἰκὸς τὸ πάϑος τῶν οὔ- 
τω λόγων ἁπτομένων, καὶ, ὁ ἄρτι ἔλεγον, πολλῆς 
συγ ὠμῆς ἄξιον. Καὶ ἐλέου 7: ἔφη. Οὐκοῦν, Ἱ ἵγαὰ 
μὴ γίγνηται ὃ ἔλεος οὗτος περὶ τοὺς τριακοντοὕτεις 
σοὶ εὖλ αβουμένῳ, παντὶ τρόπῳ τῶν λόγων ἅπτέον. 
Καὶ μάλ᾽ » ἢ δ᾽ ὃς. Ἤρ' οὖν οὐ μία μὲν εὐλάβεια αὕτη 
συχνὴ, τὸ μὴ νέους ὄντας αὐτῶν γεύεσθαι; οἶμαι 
γάρ σε οὐ λεληϑέναι ὅτι οἵ μειρακίσκοι, ὅταν το- 
πρῶτον λόγων γεύωνταιν, ὡς παιδιᾷ. αὐτοῖς κατα- 
χρῶνται, ἀεὶ εἰς ἀντιλογίαν χρώμενοι" καὶ μιμοὺμε- 
γον τοὺς ἐξελέγχοντας, αὐτοὶ ἄλλους ἐλέγχουσι, χαί- 
ροντες, ὥσπερ σκυλάκια, τῷ ἕλκειν τε καὶ σπαράτ- 
τεῖν τῷ λόγῳ τοὺς πλησίον ἀεὶ, ὙὙπερφυῶς μὲν οὖν, 
ἔφη. Οὐκοῦν ὅταν δὴ πολλοὺς μὲν αὐτοὶ ἐξελέγξωσιν, 
ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐξελεγχϑῶσι, σφόδρα καὶ ταχὺ ἐμπί- 
πτούυσιν εἰς τὸ μηδὲν ἡγεῖσϑαι ὦνπερ πρότερον" καὶ 
ἐκ τούτων δὴ αὐτοί τε καὶ τὸ ὅλον, φιλοσοφίας πέ- 
οι, εἷς τοὺς ἄλλους διαβέβληνται. ᾿᾿ληϑέστατα, ἔφη. 
Ὃ δὲ δὴ πρεσβύτερος, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τῆς μὲν τοιαύτης 
μανίας οὐκ ἂν ἐθέλοι μετέχειν, τὸν δὲ διαλέγεσθαν 
ἐθέλοντα καὶ σκοπεῖν τἀληϑὲς, μᾶλλον μιμήσεται ἢ 
τὸν παιδιᾶς χάριν παίζοντα καὶ ἀντιλέγοντα " καὶ 
αὐτός τε μετριώτερος ἕσται, καὶ τὸ ἐπιτήδευμα τι- 

μιώτερον ἀντὶ ἀτιμοτέρου ποιήσει. Ορϑῶς, ἔφη. Οὐκ- 
οὖν καὶ τὰ προειρημένα τούτου, ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ πάντα 
προείρηται, τὸ τὰς φύσεις, κοσμίους εἶναν καὶ στασί- 
μους, οἷς τὶς μεταδώσει τῶν λόγων, καὶ μὴ, ὡς γῦν, 

ὃ τυχὼν καὶ οὐδὲν προσήκων ἔρχεται ἐπὶ αὐτό. Πάνυ 
μὲν οὐγ, ἔφη. “ἀρκεῖ δὴ ἐπὶ λόγων μεταλήψει μεῖναι 
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ἐνδελεχῶς καὶ ξυντόνως μηδὲν ἀλλο πράττοντι, ἀλλ 
ἀντιστρόφως γυμναζομένῳ τοῖς περὶ τὸ σῶμα 7 υ- 
μναοίοις, ἔτη διπλάσια ἢ τότε; ἋΣ, ἔφη, ἢ τέτταρα 
λέγεις; ἀμέλει, εἶπον, πέντε ϑές. μετὰ γὰρ τοῦτο κα- 

ταβιβαστέοι ἔσονταί σοι εἰς τὸ σπήλαιον πάλιν ἐκεῖν 

γο, καὶ ἀναγκαστέοι ἄρχειν τὠ τε περὶ τὸν πόλεμον, 
καὶ ὅσαι νέων ἀρχαὶ, ἵνα μηδ᾽ ἐμπειρίᾳ ὑστερῶσι τῶν 
ἄλλων. καὶ ξτι καὶ ἐν τοὑτοις βασανιστέοι, εἶ ἐμμενοῦ- 

σιν ἑλκόμενοι πανταχόσε, ἢ τε καὶ παρακιγήσουσι. 

Χρόνον δὲ, ἢ δ᾽ ὃ ὃς, πόσον τοῦτον τίϑης; Πεντεκαί- 
δεκα ἔτη, ἦν δ᾽ ἐγώ. γεν ομέγων δὲ πεντηκοντούτων, 
τοὺς διασωϑέντας καὶ ἀριστεύσαντας πάντα πάντη 

ἐν ἔργοις τε καὶ ἐπιστήμαις, πρὸς τέλος ἤδη ἀκτέον, 
καὶ ἀναγκαστέον ἀνακλέγαντας τὴν τῆς ψυχῆς ἀκτὶ- 
γα, εἰς αὐτὸ ἀποβλέψαι τὸ πᾶσι φῶς παρέχον" καὶ 
ἐδόντας τὸ ἀγαϑὸν αὐτὸ, παραδείγματι χρωμένους 

ἐκείνῳ, καὶ πόλιν καὶ ἰδιώτας καὶ ἑαυτοὺς κατακο- 

σμεῖν τὸν ἐπέλοιπον βίον, ἐν μέρει ἑκάστους" τὸ μὲν 
πολὺ, πρὸς φιλοσοφίαν διατρέβοντας" ὅταν δὲ τὸ 
μέρος ἥκῃ, πρὸς πολιτικοῖς ἐπιταλαιπωροῦντας, καὶ 
ἄρχοντας ἑκάστους τὴς πόλεως ἕνεκα" οὐχ ὡς καλόν 

τι ἀλλ ὡς ἀναγκαῖον πράττοντας " καὶ οὕτως ἄλλους 
ἀεὶ παιδεύσαντας, τοιούτους ἀντικαταλιπόντας τῆς 

πόλεως φύλακας, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντας οἱἷ- 
κεῖν. μνημεῖα δ᾽ αὐτοῖς καὶ θυσίας τὴν πόλινεδημο- 
οἷᾳ ποιεῖν (ἐὰν. καὶ ἢ Πυϑία ξυναναιρῇ) ὡς δαίμο- 
σιν" εἰ δὲ μὴ, ὦ ς εὐδαίμοσί τε καὶ ϑείοις. Παγκά- 
λους, ἔφη, τοὺς ἄρχοντας, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ ἄνδρι- 

᾿αντοποιὸς, ἀπεέργασαι. Καὶ τὰς ἀρχούσας γε, ἣν ὃ 
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ἐγὼ, ὦ Γλαύκων. μηδὲν γάρ τι οἵου με περὶ ἀνδρῶ; 
εἰρηκέναι μᾶλλον ἃ εἴρηκα, ἢ περὶ γυναικῶν, σα 

ἂν αὐτῶν ἱκαναὶ τὸς φύσεις ἐγγέγνωνται. Ὀρϑῦς. 
ἔφη" εἴπερ ἴσά γε πάντα τοὺς ἀνδράσι ον ἐλ 
σιν, ὡς διήλθομεν. Τί οὖν; ἔφην, ξυγχωρεῖς περὶ τῆ. 

πόλεώς τε καὶ πολιτεέας μὴ παντάπασιν ἡμᾶς εὐχιὶς 

εἰρηκέναι; ἀλλιὶὴὲ χαλεπὶ μὲν, δυνατὰ δὲ πη, καὶ οὐ», 

ἀλλῃ, εἴρηται; ὅταν οἵ ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφοι, δυνά-. 
σται, ἢ πλείους, ἢ) εἷς, ἐν πόλει γενόμενοι, τῶν μὲι 
γὺν τιμῶν καταφρονήσωσιν, ἡγησάμενοι ἀνελευϑὲ-. 
ρους εἶναι καὶ οὐδενὸς ἀξίας" τὸ δὲ ὀρθὸν περὶ 

πλείστου ποιησάμενοι, καὶ τὰς ἀπὸ τούτου τιμάς", 

μέγιστον δὲ καὶ ἀναγκαιότατον τὸ δίκαιον" καὶ τούτῳ. 
δὴ ὑπηρετοῦ τές τε καὶ αὔξοντες αὐτὸ, διασκευωρὴ, 

σωνται τὴν ἑαυτῶν πόλιν. Πῶς; ἔφη. Ὅσοι μὲν ὧν, 
ἢν δ᾽ ἐγὼ, πρεσβύτεροι τυ) γχάνωσι δεκετῶν ἐν τῇ πό- 

λει, πάντας ἐχπέμψουσιν εἰς τοὺς ἄγῷ γοὺς" τοὺς δὲ 
παῖδας αὐτῶν παραλαβόντες, ἐκτὸς τῶν γῦν ἡϑῶν ἃ 

καὶ οἰκογενεῖς ἔχουσι, ϑρέψονται ἐν τοῖς σφετέροις 
τρόποις καὶ νόμοις, οὖσιν οἵοις διεληλύϑαμεν τότε. 

Καὶ οὕτω τἀχιστὰ τε καὶ ῥᾷστα πόλιν τε καὶ πολι- 
τείαν ἣν ἐλέγομεν καταστῶσαν, αὐτὴν τε εὐδαιμονή- 
σειν», καὶ τὸ ἔϑνος, ἐν ᾧ ἂν ἐγγὲ κω πλεῖστα ὁ ὀνήσει». 
Πολὺ γ᾽, ἔφη. ἹΚαὶ ὡς ἂν γένοιτο, εἴπερ ποτε γίγνοιτο, 
δοκεὶς μοι, ὦ “Σώκρατες, εὖ εἰρηκέναι. Οὐκοῦν ἄδδην 
ἤδη, εἶπον ἐγὼ, ἔχουσιν ἡμῖν οἵ λόγοι περέτε τῆς πόλε- 
ὡς ταύτης: καὶ τοῦ ὁμοίου ταύτῃ ἀγδρύς, δῆλ ος γάρ 
που καὶ οὗτος οἷον φήσομεν δεῖν αὐτὸν εἶναι. 21ἢ- 
λος, ἔφη " καὶ ὅπερ ἐρωτᾷς, δοκεῖ μοι τέλος ἔχειν. 

τῶν στα 



ϑν.ὅάδ.4., ὈῈ ΒΕΡΥΒΙΙΘῸΑ Κ18. Υ1Π. 283 

ΠΙ“ΤΩΝΩΣ 

Ὁ  πγλν ΦΡΕΖ ΘΟ ΟΝ 
1] 

ΟΣ ΣΝ ΑΜ ΓΙΩΣΎῪ, 

ΖΙΑΜΟΙΟΣ ΟΥΔΟΟΣ. 

ΜΕΝ. ταῦτα μὲν δὴ ιιολόγηται, ὦ Γλαύκων, τῇ 
βἰἑλλούσῃ ἄκρως οἰκεῖν πόλει κοινὰς μὲν δὴ γυναῖ- 

κας, κοινοὺς δὲ παῖδας εἶναι, καὶ πᾶσαν παιδείαγ' 

ὡσαύτως δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα κοινὰ ἐν πολέμῳ τεχαὶ 
εἰρήνῃ. βασιλέας δὲ αὐτῶν εἶναι τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ 
τε καὶ πρὸς τὸν πόλεμον γεγονότας" ἀρίστους. “.ἢ- 

ἀολόγηται, ἔφη. αὶ μὴν καὶ τἀδε ξυνεχωρήσαμεν, 

ὡς ὅταν δὴ καταστῶσιν οὗ ὄρχοντες ἄγοντες τοὺς 

στρατιώτας, κατοικιοῦσιν εἰς οἰκήσεις οἵας προείπο- 

μὲν, ἴδιον μὲν οὐδὲν οὐδενὶ ἐχούσας, κοινὸς δὲ πῶσι. 
πρὸς δὲ ταῖς τοιαύταις οὐκήσεσι, καὶ τὸς κτήσεις, εἰ 

μνημονεύεις, διωμολογησάμεϑἁ που οἷαι ἔσονται αὖ- 

τοῖς. λλὰ μνημονεύω, ἔφη, ὅτι γε οὐδὲν οὐδένα ᾧό- 
μεϑα δεῖν κεχτῆσϑαι, ὡς γῦν οἵ ἄλλοι" ὥσπερ δὲ 
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ἀϑλητάς τε πολέμου καὶ φύλακας, μισϑὸν τὴς φυ- 
λακῆς δεχομένους εἰς ἐνιαυτὸν τὴν εἰς ταῦτα τροφὴ» 

παριὶ τῶν ἄλλων, αὑτῶν τε δεῖν καὶ τῆς ἄλλης πό- ἢ 
λεως ἐπιμελεῖσθαι. ᾿Ορϑῶς, ἔφην, λέγεις, ᾿1λλά γε, 
ἐπειδὴ τοῦτ᾽ ἀπετελέσαμεν, ἀναμνησθῶμεν πόϑεν 
δεῦρο ἐξετραπόμεϑα, ἵνα πάλιν τὴν αὐτὴν ἴωμεν. Οὐ 
χαλεπὸν, ἔφη. σχεδὸν γὰρ, καϑάπερ νῦν διελήλυ- Ι 
ϑας, περὶ τῆς πόλεως τοὺς λόγους ἐποιοῦ " λέγων ὡς 

ἀγαϑὴν μὲν τὴν τοιαύτην οἵαν τὖτε διῆλθες τιϑείης 
πόλιν, καὶ ἄνδρα τὸν ἐκείνῃ ὅμοιον" καὶ ταῦτα, ὡς 
ἕοικεν, καλλίω ἔτι ἔχων εἰπεῖν πόλιν τε χαὶ ἄνδρα. 
ἀλλ οὖν δὴ τὰς ἄλλας ἡμαρτημένας ἔλεγες, εἰ αὕτη 
ὀρϑή. τῶν δὲ λοιπῶν πολιτειῶν ἔφησϑα, ὡς μρημο- 

γνεύω, τέτταρα εἴδη εἶναι, ὧν καὶ πέρι λόγον ἄξιον 
εἴη ἔχειν, καὶ ἰδεῖν αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα, καὶ τοὺς 
ἐκείναις ἀνομοίους" ἵνα πάντας αὐτοὺς ἰδόντες, καὶ 

ὁμολογησάμενοι τὸν ἄριστον καὶ τὸν κάκιστον ἄν»- 
δροα, ἐπισκεψαίμεϑα εἰ ὃ ἄριστος, εὐδαιμονέστατος, 

καὶ ὃ κάκιστος, ἀϑλιώτατος" 1) ἄλλως ἔχοι. καὶ ἐμοῦ 

ἐρομένου τίνας λέγεις τὰς τέτταρας πολιτείας, ἐν τοὺὑ- 

τῷ ὑπέλαβε Πολέμαρχός τε καὶ ᾿Αδρέμενεθε; καὶ οὗ- 
τω δὴ σὺ ἀναλαβὼν τὸν λόγον, δεῖρο ἀφῖξαι. ᾽Ορϑό- 
τατα, εἶπον, ἐμνημόνευσας. Πάλιν τοίνυν, ὥσπερ 
παλαιστὴς, τὴν αὐτὴν λαβὴν πάρεχε" καὶ τὸ αὐτὸ 
ἐμοῦ ἐρομένου, πειρῶ εἰπεῖν ἅπερ τότε ἔμελλες λέ- 
7ειν. ᾿Εάν περ, ἦν ̓ ἐγὼ, δύνωμαι. Καὶ μὴν, ῃ δ᾽ 
ὃς, ἐπιϑυμῶ καὶ αὐτὸς ἀκοῦσαι τίνας ἔλεγες τὰς τέσ- 
σαρας πολιτείας. Οὐ χαλεπῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀκούσῃ. 

εἰσὶ γὰρ ἃς λέγω, αἵπερ καὶ ὀνόματα ἔχουσιν, Δ τὰ 



..--.-. 

ἀ.εν.58.. [8 ΒΕΡΥΒΙΙ(Α 118.0}}}, 985 

ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπαινουμένη, ἡ ἸΚρητικὴ τὸ, καὶ 
“ακωνικὴ αὕτη" καὶ δευτέρα καὶ δευτέρως ἐπαιγου- 
μένη, καλουμένη δ᾽ ὀλιγαρχία, συχνῶν πλ υσε κα- 
κῶν πολιτεία" ἢ τε ταὐτῃ διάφορος, καὶ ἐφεξῆς γ 
γνομένη, δημοκρατία" καὶ ἡ γενναΐέα δὴ τυραννὶς, 
καὶ πασῶν τούτων διαφέρουσα, τέταρτόν τε καὶ ἔσχα- 
τον πόλεως νόσημα. ἢ τίνα ἄλλην ἔχεις ἰδέαν πολι- 
τείας, ἥτις καὶ ἐν εἴδει διαφανεῖ τινι κεῖται; δυγα- 

στεῖαι γὰρ καὶ ὠνηταὶ βασιλεῖαι, καὶ τοιαῦταί τινες 
πολιτεῖαι μεταξὺ τι τούτων που εἰσίν. εὕροι δ᾽ ὧν 
τις αὐτὸς οὐκ ἐλάττους περὶ τοὺς βαρβάρους 1 }) τοὺς 
γε . ω- , 

λληνας. Πολλαὶ γοῦν καὶ ἄτοποι, ἔφη, λέγονται. 
τ 2 «- “- Π τ, ᾿ 

Οἰἶσϑ' οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὁτι καὶ ἀνϑρώπων εἴδη τοσ- 
»" 3 Ἐ “; 

αὗτα ἀνάγκη τρόπον τινιὰ εἰναι, ουάπερ καὶ πολι- 
»-7᾿ ΒΡ. 2) ) Π ᾿ ΕἸ ΩΤΕῚ ; ι 

τειῶν. ἢ οἴει ἐκ δρυὸς ποϑὲν ἢ ἐκ πέτρας τὰς πολι- 
᾿ 2 3 ΦὌΨἘ{ ὦ -»“ 2 ὼ “ - ) -Ὁ 

τείας γίγνεσθαι. ἀλλ οὐχὲ ἐκ τῶν ηἡϑῶν τῶν ἐν ταῖς 
ἘΠ ἊΝ τ; 2! 

πόλεσιν, οἵ ἂν ὥσπερ δεύσαντα τάἀλλα ἐφελκύσηται; 
2 -Ο΄ 2 , 2, ἌΝΕΣΙΣ ο 9 - 

Οὐδαμῶς ἔγωγ, ἔφη, ἀλλοϑεν ἢ ἐντεῦϑεν. Οὐκοῦν 
3 αἷ Ρ ' -οΣο -»οΡ᾿ 

εἰ τὰ τῶν πόλεων, πέντε, καὶ αἵ τῶν ἰδιωτῶν κατα- 

᾿σχδυαὶ τῆς ψυχῆς, πέντε ἂν εἶεν. Τί μὴν; Τὸν μὲν 
δὴ τῇ ἀριστοκρατίᾳ ὅμοιον διελ᾽ ηλύϑαμεν Ἴδη: ὃν 
ἀγαϑόν τε καὶ δίκαιον ὀρϑῶς φαμὲν εἶναι. 1 τ - 

λύϑαμεν. Ἂφῤ οὖν τὸ μετὰ τοῦτο διϊτέον τοὺς χεί- 
ρους" τὸν φιλόνεικόν τε καὶ φιλύτιμον, κατὼ τὴν 
“ακωνικὴν ἑστῶτα πολιτείαν " καὶ ὀλιγαρχικὸν αὖ, 
καὶ δημοκρατικὸν, καὶ τὸν τυραννικόν. ἵγα τὸν ἄδι- 
κώτατο» ἰδόντες, ἀντιϑῶμεν τῷ δικαιοτάτῳ" καὶ ἡ- 
μὲν τελέα ἢ σκέψις ἣ, πῶς ποτε ἢ ἄκρατος 'δικαιοσύ- 
νη πρὸς ἀδικίαν τὴν ἄκρατον ἔγει, εὐδαιμονίας τε 
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πέρι τοῦ ἔχοντος καὶ ἀϑλιότητος" ἵνα ἢ Θρασυμά- 

χῷ πειϑόμενοι διώκωμεν ἀδικέαν, ἢ τῷ νῦν προφαι- 
γομένῳ λόγῳ, δικαιοσύνην. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη, 
οὕτω ποιητέον. .10᾽ οὖν, ὥσπερ ἠρξάμεϑα ἐν τοῖς 

πολιτείαις Ἀ ΠΣ δον σποτεεῖν τὰ ἤϑη ἢ ἐν τοῖς ἰδιώ- 
ταις, ὡς ἐναργέστερον ὃν, καὶ γῦν οὕτω πρῶτο» μὲν 
φιλότιμον σκεπτέον πολιτείαν; (όγομα γὼρ οὔκ ἔχω 
λεγόμενο» ἄλλο" ἢ τιμοκρατίαν, ἢ τιμαρχίαν αὐτὴν 
"λητέον) πρὸς δὲ ταύτην τὸν τοιοῦτον ἀνδρα σκεψό- 
μεϑα. ἔπειτα ὀλιγαρνίαν καὶ ἄνδρα ὀλιγαρχικόν" 
αὖθις δὲ εἰς δημοηρατίαν ἀποβλέψαντες, ϑεασόμεϑα 
ἄνδοα δημοκρατικόν" τὸ δὲ τέταρτον, εἷς τυραννου- 
μένην πόλιν ἐλϑόντες, καὶ ἰδόντες, πάλιν εἰς τυραν- 
γιπὴν ΜυΧῆν, βλέποντες, πειρασόμεθα περὶ ὧν πρού- 

ϑέμεϑα Ἱκανοὶ κριταὶ γενέσϑαι. Κατὰ λόγον γέτοιυ 
ἂν, ἕφη, οὕτω γέγγοιτο ἢ τὲ ϑέα καὶ ἡ κρίσις. Φέρε 
τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, πειρώμεϑα λέγειν τίγα τρόπον τι- 
μοχρατία γένοιτ ἂν ἐξ ἀριστοχρατίας. ἢ τόδε μὲν 
ἁπλοῦν», ὅτι πᾶσα πολιτεία μεταβάλλει ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
ἔχοντος τὰς ἀρχὰς, ὅταν ἐν αὐτῷ τούτῳ στάσις ἐγγέ- 
γηται; ὁμογοοῦντος δὲ, καν πάνυ ὀλίγον ἡ, ἀδύγα- 
τον κινηϑῆναι; Ἔστι γὰρ οὕτω. Πῶς οὖν δὴ, εἶ- 
πον, ὦ 1λαύκων, ἢ πόλις ἡμῖν κινηϑήσεται, καὶ πῆ 

Υ Δ ΝῊ Υ Ἃ ς Ἢ ἢ Ψ 

στασιάσουσιν οὗ ἐπίκουροι καὶ θν ἄρχοντες πρὸς ἀλ-᾿ 
Υ͂ ς ἰσὲ λήλους τε καὶ πρὸς ἑαυτοὺς; ἢ βούλει, ὡσπερ' ὉὍμη- 

᾿ - Ὁ δ δα ε ᾿ ρος, εὐχώμεϑα ταῖς ἸΜούσαις εἰπεῖν ἡμῖν ὅπως δὴ 
- ͵ δῳ 3 ι “Ὁ 

πρῶτον στάσις ἔμπεσε, καὶ φῶμεν αὐτὰς τραγικῶς, 
ὡς πρὸς ποῖδας ἡμᾶς παιζοῦσας καὶ ἐρεσχελούσας, 

ὡς δὴ σπουϑῇ λεγούσας, ὑψηλολογουμένας λέγειν; 
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Πῶς; ἱΩ δὲ πως. Χαλε πὸν μὲν περόναι πόλιν, οὕ- 

τῷ ἕι' στᾶσαν . ἀλλ᾽ ἐπεὶ γέδομένῳ σειαγτὶ φϑορὰ ξςι», 

οὐδ᾽ ἢ τοιαύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, 
ἀλλὰ λυϑήσεται. λύσις δὲ δὲ οὐ μόνον φυτοὶς 

ἐγγεῖοις ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιγείοις ζώοις φοριὰ καὶ ἄφο- 
οἷα ψυχῆς τε καὶ σωμάτων γέγνεται, ὅταν σεεριτρο- 
παὶ ἑκάστης κύκλων περιφορᾶς ξυνάπτωσι, βρυχυ- 

βίοις μὲν βραχυπόρους, ἐναντίοις δὲ ἐναντίως. γέγους 
δὲ ὑ ὑμετέρου εὐγονίας τε καὶ ἀφορίας, καίπερ ΠΡ 
σοφοὲ, οὕς ἡγεμόνας πόλεων ἐπαιδεύσασϑε, οὐδὲν 
μᾶλλον λογισμῷ ᾧ μετ᾽ αἰσϑήσεως τεύξονται" ἀλλὰ 
πάρεισιν αὐτοὺς, καὶ γεννήσουσι παῖδάς ποτε, οὐ 
δέον. ἔστι δὲ ϑείῳ μὲν γεννητῷ περίοδος, ἣν ἄρι- 
ϑμὸς περιλαμβάνει τέλειος" ἀγϑρωπείῳ δὲ, ἐν ᾧ πρῶ»- 

τῳ αὐξήσεις, δυγάμεν αἱ τε καὶ δυγαστευόμεναι τρεῖς 
ἀποκαταστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαν ὅμοι- 

οὗγτων τε καὶ ἀνομοιούντων, καὶ αὐξόντων καϊ φϑι- 
γόντων, πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀ- 
πέφηναν" ὧν ἐπύτριτος πυϑμὴν πεμπάδι συζυγεὶς, 
δύο ἁρμονίας παρέίχηται, τρὶς αὐξηϑεὶς, τὴν μὲν, 

ἴσην ἐσάκις, ἑκατὸν τοσαυτάκις" τὴν δὲ ἰσομήκη μὲν, 
τῇ προμήκει δὲ, ἑκατὸν μὲν ἀρυϑμῶν ἀπὸ διαμέτρω» 
ῥητῶν πεμπάδων, δεομένων ἑνὸς ἑκάστων, ἀῤῥήτω» 
δὲ δυοῖν» " ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος. ξύμπας δὲ οὗ- 

τος ἀριϑμὸς γεωμετρικὸς, τοιούτου κύριος, ἀμεινό- 
γὼ» τε καὶ χειρόνων γενέσεων " ἃς ὅταν ἀγνοήσαντες 

ὑμῖν οἵ φύλακες συνοικίζωσιν νύμφας νυμφίοις πα- 
ρὰ καιρὸν, οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς παῖδες ἔσον- 

ται" ὧν καταστήσονται μὲν τοὺς ἀρίστους οἱ πρό- 
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τεροι, ὃ ὅμως δὲ ὄντες ἀνάξιοι, εἰς τὰς τῶν πατέρων 
αὖ δυνάμεις ἐλθόντες, ἡμῶν πρῶτον ἄρξονται ἄμε- 
λεῖν, φύλακες ὄντες, παρ᾿ ἔλαττον τοῦ δέοντος ἡγη- 
σάμενοι τιὰὶ μουσικῆς" δεύτερον δὲ, τὰ γυμναστικῆς" 
ὅϑεν ἀμουσότεροι γενήσονται ὑμῖν οἵ γέυι. ἐκ ζ᾿ 
τούτων ἄρχοντες οὐ πάνυ φυλακικοὶ καταστήσονται 
πρὸς τὸ δοκιμάζειν τὰ “Πσιόδου τε καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν 
γένη, χουσοῦν τε καὶ ἀργυροῦν, καὶ χαλκοῦν καὶσι- 
δηροῦν. ὁμοῦ δὲ μιγέντος σιδήρου ἀργύρῳ, καὶ χαλ- 
κοῦ χρυσῷ, ἀνομοιότης ἐγχγενησετῶι καὺ ἀνωμαλία 
ἀνάρμοστος" ἃ γδν "μεν α, οὗ ἂν ἐγγένηται, ἀεὶ ἐν- 
τέκτεν πόλεμον καὶ ἔχϑραν. ταύτης τοι γενεῆς χροὶ, 

φάναι εἶναι στάσιν, ὅπου ἂν γίγνηται ἀεί. Καὶ ὁρ- 
ϑῶς 7 ; ἔφη," αὐτὰς ἀποκρίνασθαι φήσομεν. Καὶ χέρ, 

ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἀνάγκη, ΠΠούσας γε οὔσας. Τί οὖν, ἢ δ᾽ 

ὃς, τὸ μετὰ τοῦτο λέγουσιν αἵ οῦσαι; Στάσεως, 

ἣν δ᾽ ἐγὼ, γενομένης, εἱλκέτην ἄρα ἑκατέρω τὼ γένη, 
τὸ μὲν σιδηροῦν καὶ χαλκοῦν, ἐπὶ χρηματισμὸν καὶ 
γῆς κτῆσιν, καὶ οἰκίας, χρυσίου τὲ καὶ ἀργύρου" τὸ 
δ᾽ αὖ χρυσοῦν τε καὶ ἀργυροῦν, ἅτε οὐ πενομένω, 
ἀλλὰ φύσει ὄντε πλουσίω, τὰς ψυχᾶς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν 
καὶ τὴν ἀρχαίαν κατάστασιν ἡγέτην. βιαζομένων 
δὲ καὶ ἀντιτειγόντων ἀλλήλοις, εἰς μέσον ὡμολόγησαν 

γῆν μὲν καὶ οἰκίας κατανειμαμένους ἰδιώσασθαι" 
τοὺς δὲ πρὶν φυλαττομένους ὑπ αὐτῶν, ὡς ἐλευϑέ- 
ρους, φίλους τε καὶ τροφέας, δουλωσάμεγον τότε, πε- 

ριοίχκους τε καὶ οἰκέτας ἔχοντες, αὐτοὶ πολέμου τε 

ἥν φυλακῆς αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι. “οκεῖ μοι, ἔφη, 
ἥὅτῃ ἡ μετάβασις ἐντεῦϑεν γίγνεσθαι. Οὐκοῦν, ἣν 
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δ᾽ ἐγὼ, ἐν μέσῳ τὶς ἂν εἴη ἀριστοκρατίας τε καὶ ὁλι- 
γαρχίας αὕτη ἧ πολιτεία. Πάνυ μὲν οὐν. Μηεταβή- 
σεται μὲν δὴ οὕτω. μεταβᾶσα δὲ πῶς οἰκήσει; ἢ φα- 
νερὸν ὅτι τὰ μὲν μιμήσεται τὴν προτέραν πολιτείαν, 
τὰ δὲ, τὴν ὀλιγαρχίαν, ἅτ᾽ ἐν μέσῳ οὖσα; τὸ δὲ τι 
καὶ αὑτῆς ἕξει ἴδιον; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν τῷ μὲν 
τιμᾷν τοὺς ἄρχοντας, καὶ γεωργιῶν ἀπέχεσθαι τὸ 
προπολεμοῦν αὐτῆς, καὶ χειροτεχνιῶν, καὶ τοῦ ἄλλου 
χρηματισμοῦ" ξυσσίτια δὲ κατασκευάσασϑαν, καὶ 

γυμναστικῆς τε καὶ τῆς τοῦ πολέμου ἀγωνίας ἐπειμε- 
λεῖσθαι" πῶσι τοῖς τοιούτοις τὴν προτέραν μιμήσε- 

ται. ΙΝαΐ, Τὸ δὲ γε φοβεῖσθαι τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς 
ἀρχὰς ἄγειν, ἅτε οὐκέτι κεκτημένη ἁπλοῦς τε καὶ ἀ- 
τενεὶς τοὺς τοιούτους ἄνδρας, ἀλλὰ μικτοὺς, ἐπὲ δὲ 

τοὺς ϑυμοειδεῖς τε καὶ ἁπλουστέρους ἀποκλίνειν τοὺς 

πρὸς πόλεμον μᾶλλον πεφυκότας ἢ πρὸς εἰρήνην, καὶ 

τοὺς περὶ ταῦτα δόλους τε καὶ μηχανὰς ἐντίμως ἔχειν, 
καὶ πολεμοῦσα τὸν ἀεὶ χρόνον διάγειν, αὐτὴ ἑαυτῆς 
αὐτὰ πολλὰ τῶν τοιούτων ἴδια ἕξει; Τγαί. ᾿Επιϑυ- 
μηταὶ δέ γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, χρημάτων οἵ τοιοῦτον ἕσον- 
ται, ὥσπερ οἵ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, καὶ τιμῶντες ἄ- 

γρίως ὑπὸ σκότου χρυσόν τε καὶ ἄργυρον, ἅτε κε- 
πτημένοι πὶ ων ος καὶ οἰκεέους ϑησαυροὺς, οἱ ϑέμε- 
γου ἂν αὐτὰ κρύψειαν, καὶ αὖ περιβόλους οἰκήσεων, 
ἀτεχνῶς εοττίας ἰδίας, ἐν αἷς ἀναλέσκοντες γυναιξί 

τε καὶ οἷς ἐθέλοιεν ἄλλοις, πολλὰ ἂν δαπανῷντο. »- 

ληϑέστατα, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ φειδωλοὶ χρημάτων, 

ἅτε τιμῶντες, καὶ οὐ φανερῶς κτώμενοι" φιλαναλω- 
ταὶ δὲ ἀλλοτρίων δι’ ἐπιϑυμίαν, καὶ λάϑρα τὰς ἧἡδο- 
Ῥυατ ΤΩΣ ᾿ τ 
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γ»ἀς καρπούμενοι, ὥσπερ παῖδες πατέρα τὸν νόμον 
2 9 - 

ἀποδιδράσκοντες" οὐχ ὑπὸ πειϑοῦς, ἀλλ ὑπὸ βίας 
Π κ - ο Ὁῳ 

πεπαιδευμένοι" διὰ τὸ τῆς ἀληθινῆς ἸΠούσης τῆς με- 
4 ἰέ νῚ 3 ᾿ 

τὰ λόγων τὸ καὶ φιλοσοφίας ἠμεληκέναι, καὶ πρεσ- 
βυτέρως γυμναστικὴν μουσικῆς τετιμηκέναι. Πα»- 

ῇ 3 ᾽ Γ Σ 

τάπασιν, ἕφη, λέγεις μεμιγμένην πολιτείαν ἔκ κακοῦ 
δ" -ν Ἵ) ; ε] ..9 μ“ 

τὸ καὶ ἀγαθοῦ." Μέμικταν γὰρ, ἣν δ᾽ ἐγώ. διαφα- 
γέστατον δ᾽ ἐν αὐτῇ ἐστὶν ἕν τι μόνον ὑπὸ τοῦ ϑυ- 
μοειδοῦς κρατοῦντος, φιλογεικίαι καὶ φιλοτιμίαι. 
Σφόδρα 78» ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, αὕτη μὲν ἡ 
πολιτεία, οἴτω γεγονυῖα καὶ τοιαύτη ἂν τις εἴη" ὡς 
λόγῳ σχῆμα πολιτεέας ὑπηχθθιίαυδο μὴ ἀκριβῶς ἂ- 
πιεργάσασϑαι" διὰ τὸ ἐξαρκεῖν μὲν δεῖν καὶ ἐκ τῆς 
ὑπογραφῆς τόν τε δικαιότατον καὶ τὸν ἀδικώτατον" 
ἀμήχανον δὲ μήκει ἔργον εἶναι, πάσας μὲν πολιτείας, 

πᾶντα δὲ ἤϑη, μηδὲν παραλεπόντα; διελϑεῖν. Καὶ 
ὀρϑῶς, ὅφη. Τἴς οὖν ὃ κατὰ ταύτην τῆι, πολιτείαν 

ἀνήρ; πῶς τὲ γενόμενος; ποῖός τὲ τὶς ὧν; Οἶμαι 

μὲν, ἔφη ὁ “ἀδείμαντος, ἐγγὺς τι αὐτοῦ Γλαύκωνος 
τουτουὶ τείνειν, ἕνεκα γὲ φιλονεικίας. Ἴσως, ἢν δ᾽ 
ἐγὼ, τοῦτό γε" ἀλλά μοι δοκεῖ τάδε οὐ κατὰ τοῦτον 

͵ , - 2 ᾿ Υ̓ -»ὋοΣ᾽ο Φ 3 ἢ 

πεφυκέναι. Τὰ ποῖα; «υϑαδέστερόν τε δεῖ αὐτὸν, 
ἢ» δ᾽ ἐγὼ, εἶναι καὶ ὑποαμουσότερον" φιλόμουσον 

ι Ἁ [ ᾿ - Π ) 9 οἷὉ Ἃ 

δὲ καὶ φιλήκοον μὲν, ῥητορικὸν ὃ οὐδαμῶς. καὶ 
Ι͂ , 3 ς - 

δούλοις μέν τισιν ἄγριος εἴη ὃ τοιοῦτος, οὔ κατα- 

φρονῶν δούλων, ὥσπερ ὃ ἱκανῶς πεπαιδευμένος" ἐ- 
λευϑέροις δὲ ἥμερος" ἀρχόντων δὲ σφόδρα ὑπήκοος. 
φίλαρχος δὲ καὶ φιλότιμος, οὐκ ἀπὸ τοῦ λέγειν ἀξιῶν 
29 9.3 5 ἵ 3 3 ὯΝ: 2; 
ἄρχειν, οὐδ΄ ἀπὸ τοιούτου οὐδενὸς, ἀλλὰ ἀπὸ ἔργων 
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τῶν τὲ πολιτιχῶν καὶ τῶν περὶ τὰ πολεμικά" φιλο- 
γυμναστὴς. τέ τις ὧν καὶ φιλόϑηρος. Ἔστι γὰρ, ἔφη, 

τοῦτο τὸ ἢϑος ἐκείνης τῆς πολιτείας. Οὐκοῦν καὶ 

χρημάτων, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὃ τοιοῦτος, νέος μὲν ὧν, κατα- 
φρονγοῖ ἄν; ὅσῳ δὲ πρεσβύτερος γίγνοιτο, μᾶλλον 
ἀεὶ ἀσπάζοιτο ἂν, τῷ τε μετέχειν τῆς τοῦ φιλοχρη- 
μάτου φύσεως, καὶ μὴ εἶναι εἰλικρινὴς πρὸς ἀρετὴν, 
διὸ τὸ ἀπολειφϑῆναι τοῦ ἀρίστου φύλακος; ; Τίνος; 
ἢ δ᾽ ὃς ὃ ̓ ἀδείμαντος. ““όγου, ἢν δ᾽ ἐγώ, μουσικῇ 
κεκραμένου" ὃς μόνος ἐγγενόμενος σωτὴρ ἀρετῆς, 
διὰ βίου ἐνοικεῖ τῷ ἔχοντι. Καλῶς, ἢ ἐφή, λέγεις. Καὶ 
ἔστι μὲν γ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τοιοῦτος ὃ τιμοκρατικὸς γεα- 
γίας, τῇ τοιαύτῃ πόλει ἐοικώς. Πάνυ μὲν οὖν. 11- 

γνεται δέ ̓ ὦ εἶπον, οὗτος ὧδὲ πως" ἐνίοτε πατρὸς 
ἀγαϑοῦ ὧν νέος υἱὸς, ἐν πόλει οἰκοῦντος οὖκ εὖ πο- 
λιτευομένῃ, φεύγοντος τάς τε τιμὲς καὶ ἀρχὰς καὶ 
δίκας, καὶ τὴν τοιαύτην πᾶσαν φιλοπραγμοσύνην, 
καὶ ἐθέλοντος ἐλαττοῦσϑαι, ὥστε πράγματα μὴ ἔχειν. 

Πὴ δὴ, ἔφη, γίγνεται; Ὅταν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρῶτον 
μὲν τῆς μητρὸς ἀκούῃ ἀχϑομένης ὅτι οὐ τῶν ἄρχόν- 
τῶν αὐτὴ ὃ ἀνὴρ ἐστι, καὶ ἐλαττουμέγης διὰ ταῦτα 
ἐν τοὶς ἄλλαις γυναιξίν" ἕπειτοαι ὁρώσης μὴ σφόδρα 

περὶ χρήματα σπουδάζοντα, μηδὲ μαχόμενον καὶ λου- 
δορούμενον ἰδίᾳ τε ἐν δικαστηρίοις καὶ δημοσίᾳ, ἀλ- 
λιὶ ῥᾳϑύμως πάντα τὰ τοιαῦτα φέροντα" καὶ ἑαυτῷ 
μὲν τὸν γοῦν προσέχοντα ἀεὶ αἰσθάνηται, ἑαυτὴν δὲ 
βμὴτε πάνυ τιμῶντα μήτε ἀτιμάζοντα" ἐξ ἁπάντων 
τούτων ἀχϑομένης τὲ, καὶ λεγούσης ὦ ὡς ἄνανδρός τὲ 

αὐτῷ ὁ πατὴρ καὶ λίαν ἀνειμένος, καὶ ἄλλα δὴ, ὅσα 

Ἔ ὦ 
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καὶ οἷα φιλοῦσιν αἵ γυναῖκες περὶ τῶν τοιούτων ὕ- 
μενεῖν. Καὶ μάλ, ἔφη ὃ “Αδείμαντος, πολλά τε καὺ 

ὅμοια ἑαυταῖς. Οἶσϑα οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὃτυ καὶ οὗ 
οἰκέται τῶν τοιούτων ἐνίοτε λίϑρα πρὸς τοὺς υἱεῖς 
τοιαῦτα λέγουσιν, οὗ δοκοῦντες εὕγοι εἶναι" καὶ ἐάν 
τινα ἴδωσιν ἢ ὀφείλοντα χρήματα, ᾧ μὴ ἐπεξέρχεται 
ὁ πατὴρ, ἢ τι ἄλλο ἀδικοῦντα, διακελεύονται ὅπως, 
ἐπειδὰν ἀνὴρ γένηται, τιμωρήσεταυ πάντας τοὺς τοι- 

οὕτους, καὶ ἀνὴρ μᾶλλον ἔσται τοῦ πατρός. καὶ ἐξι- 

ὧν ἕτερα τοιαῦτα ἀκοῦει" καὶ ὁρᾷ, τοὺς μὲν τὰ αὖ- 
τῶν πράττοντας ἐν τῇ πόλεν, ἠἡλιϑίους τε καλουμέ- 
γους κοὶ ἐν σμικρῷ λόγῳ ὄντας" τοὺς δὲ μὴ τὰ αὖ- 

τῶν, τιμωμένους τὲ καὶ ἐπαινουμένους. τότε δὴ ὃ 

νέος πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκούων τε καὶ ὁρῶν, καὶ αὖ 

τοὺς τοῦ πατρὸς λόγους ἀκούων τε, καὶ δρῶν τὰ ἐπι- 
τηδεύματα αὐτοῦ ἐγγύθεν παρὰ τὰ τῶν ἄλλων, ἕλ- 
κόμενος ὑπ ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ. μὲν πατρὸς, αὖ- 

τοῦ τὸ λογιστικὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἄρδοντός τε καὶ αὖ - 
ξοντος, τῶν δὲ ἄλλων τό, τε ἐπιϑυμητικὸν καὶ τὸ 
ϑυμοειδὲς, διὰ τὸ μὴ κακοῦ ἀνδρὸς εἶναι τὴν φύσιν, 

ὅμιλίαις δὲ τοῖς τῶν ἄλλων κακαῖς κεχρῆσϑαι, εἰς τὸ 

μέσον ἑλκόμενος ὑπ ἀμφοτέρων τούτων, ἤλϑε, καὶ 
τὴν ἐν αὑτῷ ἀρχὴν παρέδωκε τῷ μέσῳ τε καὶ φιλο-- 
γείκῳ καὶ ϑυμοειδεῖ" καὶ ἐγένετο ὑψηλόφρων τὸ καὶὲ 
φιλότιμος ἀνήρ. Κομιδῇ μοι, ἔφη». δοκεῖς. τὴν τοὗ- 

του γένεσιν διεληλυϑέναι. Ἔχομεν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
τὴν τε δευτέραν πολιτείαν καὶ τὸν δεύτερον ἄνδρα. 

Ἔχομεν, ἔφη. Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, τὸ τοῦ «Αἰσχύλου 
’ 2 3) Π Υ ᾿ - 

λέγωμεν, --- ἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλει τεταγμένον ; μᾶλ- 
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λον δὲ, κατὶ τὴν ὑπόϑεσιν, προτέραν τὴν πόλιν; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἕφη. Ἐἴη δέ γ᾽ ἂν, ὡς ἐγῴῷμαι, ὁλι- 
γαρχία, ἢ μετὰ τὴν τοιαύτην πολιτδίαν. Λέγεις δὲ, 

ἢ δ᾽ ὃς, τὴν ποΐαν κατάστασιν, ὀλιγαρχίαν, . Τὴν 
ἀπὸ τιμημάτων, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πολιτεαν ᾽ ἐν ἢ οὗ μὲν 
πλού ὕσιοι ἄρχουσι, πένησι δὲ οὐ μέτεστιν ἀρχῆς. Ταν- 
θάνω, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ὡς μεταβαΐνει πρῶτον ἐκ 

τῆς τιμαρχίας εἰς τὴν ὀλιγαρχίαν, δητέον; ΙΝαΐ, Καὶ 
μὴν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τυφλῷ γε δῆλον ὡς μεταβαένει. 
Πῶς; Τὸ ταμιεῖον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐκεῖνο ἑκάστῳ χρυ- 
σίου πληρούμενον ἀπόλλυσι τὴν τοιαὑτην πολιτείαν. 
πρῶτον μὲν γὰρ δαπάνας αὑτοῖς ἐξευρίσκουνσι, καὶ 
τοὺς γόμους ἐπὲ τοῦτο παράγουσιν, ἀπειϑοῦντες αὖ- 
τοί τε χαὶ γυναῖκες αὐτῶν. Εἰκὸς, ἔφη. "Επειτώ γε, 
οἶμαι, ἄλλος ἄλλον δρῶν, καὶ εἰς ζῆλον ἰὼγ, τὸ πλῆ- 
ϑος τοιοῦτον αὑτῶν ἀπειργάσαντο. Εἰκός. Τοὺν- 
τεῦϑεν τοίνυν, εἶπον, προϊὔντες εἰς τὸ πρόσϑεν τοῦ 

χοηματίζεσθϑαν, ὅσῳ ἂν τοῦτο τιμιώτερον ἡγῶνται, 
τοσούτῳ ἀρετὴν ἀτιμοτέραν. ἢ οὐχ οὕτω πλούτου 
ἀρετὴ διέστηκεν, ὥσπερ ἐν πλάστιγγι ζυγοῦ κειμένου, 
ἑκατέρου ἀεὶ εἰς τοὐναντίον ῥέπογντος; Καὶ μάλ, 
ἔφη. Τιμωμένου δὴ πλούτου ἕν πόλει καὶ τῶν πλου- 
σίων, ἀτιμοτέρα ἀρετὴ τὲ καὶ οἱ ἀγαθοί. 4ἢλον. 
“Πσκεῖταν δὴ τὸ ἀξὶ τιμώμενον, ἀμελεῖται δὲ τὸ ἄτι- 
μαζόμενον. Οὕτως. ᾿Αντὶ δὴ φιλονείκων καὶ φιλοτέ- 
μων ἀνδρῶν, φιλοχρηματισταὶ καὶ φιλοχρήματοι τε- 
λευτῶντες ἐγένοντο" καὶ τὸν μὲν πλούσιον ἐπαινοῦ- 
σἑ τὸ καὶ ϑαυμύζουσι, καὶ εἰς τὰς ἀρχὰς ἄγουσι, τὸν 
δὲ πένητα ἀτιμάζουσι. Πάνυ γε. Οὐκοῦν τότε δὴ 
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γόμους τίϑεντοαι ὅρον πολιτείας ὀλιγαρχικῆς, ταξά- 
μένοι πλῆϑος χρημάτων; . οὗ μὲν μδλλον,, ὀλιγαρχία 

πλέον" οὗ δ᾽ ἧττον, ἔλαττον; Ἐ ΘΊΒΥΨΝ ἀρχῶν μὴ 
μετέχειν ᾧ ἂν μὴ ῃ) οὐσία εἰς τὸ ταχϑὲν τέμημα. ταῦ- 

τὰ δὲ ἢ βίᾳ μεϑ' ὅπλων διαπράττονται, ἢ καὶ πρὸ 
τούτου φοβήσαντες κατεστήσαντο τὴν τοιαὕτην πο- 
λιτείαν. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτω μὲν οὖν. Ἢ μὲν δὴ κα- 
τάστασις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, αὕτη. ναὶ, ἔφη. ἀλλὰ τίς 

δὴ ὃ τρόπος τῆς πολιτείας; καὶ ποϊά ἐστιν ἃ ἔφαμεν 
αὐτὴν ἁμαρτήματα ἔχειν; πρῶτον μὲν, ἔφην, τοῦτο 
αὐτὸ, ὃ ὅρος αὐτῆς, οἷός ἐστιν. ἄϑρει γάρ" εἰ νεῶν 
οὕτω τὶς ποιοῖτο κυβερνήτος ἀπὸ τιμημάτων, τῷ δὲ 
πένητι, εἶ καὶ κυβερνητικώτερος εἴη, μὴ ἐπιτρέποι. 
Πονηρᾶν, ἡ δ᾽ ὃς, τὴν γαυτιλέαν αὐτοὺς ναυτίλλε- 

σϑαι. Οὐκοῦν καὶ περὴ ἄλλου οὕτως ὁτουοῦν, ἢ τι- 

γὸς ἀρχῆς; Οἶμαι ἔγωγε. Πλὴν πόλεως; ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
ἢ καὶ πόλεως πέρι; Πολὺ γ᾽, ἔφη, μάλιστα, ὅσῳ χα- 
λεπωτάτη καὶ μεγίστη ἢ ἀρχή. Ἕν μὲν δὴ τοῦτο 
τοσοῦτον ὀλιγαρχία ἂν ἔχοι ἁμάρτημα. Φαίνεται. 
τί δὲ; τόδε ἀρά τι τούτου ἕλαττον; Τὸ ποῖον; “Τὺ 
μὴ μέαν ἀλλὰ δύο ἀνάγκην εἶναι τὴν τοιαύτην πόλιν" 
τὴν μὲν, πενήτων" τὴν δὲ, πλουσίων" οἰκοῦντας ἐν 
τῷ αὐτῷ, ἀεὶ ἐπιβουλεύοντας ἀλλήλοις. Οὐδὲν μὰ 

“Ὁ » ἔφη, ἔλαττον. ᾿Δλλὰ μὴν οὐδὲ τόδε καλὸν, τὸ 
ἀδυνάτους εἶναι πόλεμον τινὰ πολεμεῖν, διὰ τὸ ἀνα- 
γκάζεσθαιν 1) χρωμένους τῷ πλήϑει ὥπλισμέγῳ, δε-- 
διέναν μᾶλλον ἢ τοὺς πολεμίους " ἢ μὴ χρωμένους, ὡς 

ἀληϑῶς ὀλιγαρχικοὺς φανῆναι ἐν αὐτῷ τῷ μάχεσθαι" 
καὶ ἅμα χοήματα μὴ ἐθέλειν εἰσφέρειν, ἅτε ὄντας 
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φιλοχρημάτους. Οὗ καλόν. Τί δέ; ὃ πάλαι ἔλοιδο- 
ροῦμεν, τὸ πολυπραγμονεῖν, γεωργοῦντας, καὶ χρη- 
ματιζομένους καὶ πολεμοῦντας ἅμα τοὺς αὐτοὺς ἐν 
τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ, ἢ δοκεῖ ὀρϑῶς ἔχειν; Οὐδ᾽ ὁ- 
πωστιοῦν. Ὅρα δὴ, τούτων πάντων τῶν κακῶν εἶ 
τόδε μέγιστον αὕτη πρώτη παραδέχεται. Τὸ ποῖον; 

Τὺ ἐξεῖναι πάντα τὰ αὑτοῦ ἀποδόσθαι, καὶ ἄλλῳ 
κτήσασϑαι τὰ τοὗτου, καὶ ἀποδόμενον οἰκεῖν ἐν τῇ 
πόλει" μηδὲν ὄντα τῶν τῆς πόλεως μερῶν, μήτε χρη- 
ματιστὴν, μήτε δημιουργὸν, μήτε ἵππέα, μὴτε ὅπλί- 

τὴν, ἀλλὰ πένητα καὶ ἄπορον κεκλημένον. Πρώτη, 

ἔφη. Οὐκοῦν διακωλύεταί 7ὲ ἐν ταῖς ὀλιγαρχουμὲ- 
γαις τὸ τοιοῦτον. οὐ γὰρ ἂν οἵ μὲν, ὑπέρπλουτου 
ἦσαν, οἵ δὲ, παντάπασι πένητες. ᾿ρϑῶς. τόδε δὲ 

ἄϑρει" ὦφα ὅτε πλούσιος ὧν ἀνὴ ἡλισκεν ὃ ὃ τοιοῦτος, 
μᾶλλόν τι τότ᾽ ἦν ὄφελος τῇ πόλει εἰς ἃ νῦν δὴ ἐλέ- 

γομεν; ἢ ἐδόκει μὲν τῶν ἀρχόντων εἶναι, τῇ δὲ ἀλη- 
ϑείᾳ, οὔτε ἄρχων, οὔτε ὑπηρέτης ἢν αὐτῆς, ἀλλὰ 

τῶν ἑτοίμων ἀναλωτής; Οὕτως, ὃ ἔφη, : ἐδόκει" ἦν δὲ 

οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀναλωτής: Βούλει οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, φῶ- 
μεν αὑτὸν, ὡς ἐν κηρίῳ κηφὴν ἐγγίνεται, δ ποὺς 
γόσημα, οὕτω καὶ τὸν τοιοῦτον ἐν οἰκίᾳ κηφῆνα ἐγς 
γίνεσϑαι, νόσημα πόλεως; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ 
Σώχρατες. Οὐκοῦν, ὦ ᾿Αδείμαντε, τοὺς μὲν πτηνοὺς 
κηφῆνας πάντας, ἀκέντρους ὃ ϑεὸς πεποίηκε; τοὺς 
δὲ πεζοὺς τούτους, ἐνίους μὲν αὐτῶν, ἀκέντρους, ἐνὶ- 

ους δὲ, δεινὰ κέντρα ἔχοντας; καὶ ἐκ μὲν τῶν ἀκὲν- 
τρων, πτωχοὶ πρὸς τὸ γῆρας τελευτῶσιν" ἐκ δὲ τῶν 
χεχευτρωμένων, πάντες σον κέκληνται κακοῦργοι. 
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“4ληϑέςατα, ἔφη. 4) ον ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔν πόλευ. 
οὗ ἂν ἴδης πτωχοὺς, ὅτι εἰσί που ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ 

ἀποκεχρυμμένοι πλεέπταιν τὲ καὶ. βαλαντιοτόμοι καὶ 
ἱερόσυλοι, καὶ πάντων τῶν τοιούτων κακῶν δημιουρ- 
γοί, 2ἢλον, ξ ἔφη. Τί οὖν; » ὃν ταῖς ὀλιγαρχουμέναις 

σιόλεσι πτωχοὺς οὐχ ὁρᾷς ἐνόντας; ᾿Ολίγου 7), ἔφη, 

πάντας τοὺς ἐκτὸς τῶν ἀρχόντων. Πὴ οὖν οἰόμεϑα, 
ἔφην ἐγὼ, καὶ κακούργους πολλοὺς ἐν αὐταῖς εἶναι 
χέντρα ἔχοντας, οὕς ἐπιμελείῳ καὶ βίᾳ ̓ κατέχουσιν αὗ 

ἀρχαί; Οἰόμεϑα μὸν οὖν, ἔφη. “ρ᾽ οὖν οὐ δὲ ἅπαι- 
δευσίαν καὶ κακὴν τροφὴν καὶ κατάστασιν τῆς πολι- 
τείας φήσομεν τοὺς τοιούτους αὐτόϑι ἐγγίνεσθαι; . 

Φήσομεν. λλ οὖν δὴ τοιαῦ τὴ γέ τις ὧν εἴῃ ἡ 0λι- 
γαρχουμένη πόλις, καὶ τοσαῦτα κακὰ ἔχουσα" ἴσως 
δὲ καὶ πλείο. Σχεδόν τι, ξφη. “Ἱπειργάσϑω δὴ ἡμῖν 
καὶ αὕτη, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἢ πολιτεία, ἣν ὀλιγαρχίαν κα- 
λοῦσιν, ἔκ τιμημάτων ἔχουσα τοὺς ἄρχοντας. τὸ» δὲ 
ταύτῃ ὅμοιον μδτὼ ταῦτα σκοπῶμεν, ὥς τε γίγνεται, 
οἱός τὲ, γενόμενος, ἐστί. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ΨῚ 

οὖν ὧδε μάλιστα εἰς ὀλιγαρχικὸν ἐκ τοῦ τιμοκρατε- 
κοῦ ἐκείνου μεταβάλλει; Πῶς; Ὅταν αὐτοῦ παῖς 
γενόμενος, τὸ μὲν πρῶτον ζηλοῖ τε τὸν πατέρα, καὶ 
τιὶ ἐκείγου ἴχγη διώκῃ, ἔπειτα αὐτὸν ἔδῃ ἐξαίφνης πταΐ- 
σαντα, ὥσπερ πρὸςξἕρματι, πρὸς τῇ πόλει, καὶ ἐκχέαν- 
τα τά τε αὑτοῦ καὶ ξἑαυτὰν, ἢ στρατηγήσαντα, ἢ τιν᾽ 
ἄλλην μεγάλην ἀρχὴν ἄρξαντα: εἶτα εἰς δικαςήριον ἐμ- 
πεσόντα, βλαπτόμενον ὑπὸ συκοφαντῶν, ̓  ) ἀποϑανόν»- 
φα, ἢ ἐκπεσόντα, ἢ ᾿ ἀτιμωϑέντα, καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν 

ἀπυβαλόντα. Εἰχός γ᾽, ἔφη. ᾿Ιδὼν δὲ γε, ὦ φίλε 
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ταῦτα, καὶ παϑὼν, καὶ ἀπολέσας τὰ ὄντα, δείσας, 
οἶμαι, εὐθὺς ἐπὶ κεφαλὴν ὠϑεὶ ἐκ τοῦ ϑρόνου τοῦ 
ἐν τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ φιλοτιμίαν τὸ καὶ τὸ ϑυμοειδὲς 
ἐκεῖνο" καὶ ταπειγωϑεὶς ὑπὸ πενίας, πρὸς χρηματι- 

σμὸν τραπόμενος, ̓ 7)λέσχρως καὺ κατὰ σμικρὸν φειδό- 
μένος, καὶ ἐργαξόμενορ, χρήματα ξυλλέγεται. ἀφ οὐκ 
οἴει τὸν τοιοῦτον τότε εἰς μὲν τὸν ϑρόνον ἐκεῖνον τὸ 
ἐπιϑυμητικόν τὸ καὶ φιλοχρήματον ἐγκαϑίζειν, χαὶ ἢ ) 

μέγαν βασιλέα ποιεῖν ἐν ξαυτῷ, τιάρας τε καὶ στρε- 
ι ἢ ἌΑ:. 7 4 Υ̓ 2] 2 γχχγτπι 

πτοὺς καὶ ἀκινάκας παραζωγγύντα; Εγωγε, ἔφη. [ὃ 
δὲ γε, οἶμαι, λογιστικόν τε καὶ ϑυμοειδὲς χαμαὶ ἕγ- 

, ᾿ ΒΕ 

ϑὲν καὶ ἔνϑεν παρακαϑέσας ὑπ ἐκείνῳ καὶ καταδου- 
᾿ 2] -"ἭὝ 39 

λωσάμενος, τὸ μὲν οὐδὲν ἀλλο ἐᾷ λογέξεσϑαι οὐδὲ 

σκοπεὶν ἀλλ ἢ ὁπόϑεν ἐξ ἐλαττόνων χρημάτων πλείω 

ἔσται, τὸ δὲ αὖ ϑαυμάζειν τὸ καὶ τιμᾷν μηδὲν ἄλλο 
ἢ) πλοῦτόν τε καὶ πλουσίους, καὶ ἀιλοτιμεῖσϑαϊ μηδ᾽ 
.-. δις πὶ χλλ Ξλρ  Ἄθος ἀρ β ῃ ἋΣ ᾿ς ὦ, χλλ 
ἐφ ἑνὲ ἄλλῳ ἡ ἐπὲ γρημάτων κτήσει, καὶ ἐάν τι ἀλλο 

» -Ὁ ᾿ ἽΝ ἊΨῃ ΦΝ 3») ν᾽ -Ὁ 

εἰς τοῦτο φέρῃ. Οὐκ ἔστ αἀλλη, ἔφη, μεταβολὴ οὕτω 
ταχεῖά τε καὶ ἰσχυρὸ ἐκ φιλοτίμου γέου εἰς φιλόχρή- 

μάτον. 6 οὖν οὗτος, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὀλιγαρχικός ἐστιν; 
Ἔ Ἧ γοῦν μετα ολὴ αὐτοῦ ἐξ ὁμοίου ἀνδρός ἐστὶ τῇ 

Υ̓ Υ͂ Ψ 

πολιτεέᾳ, ἕξ ἧς ἢ ὀλιγαρχία μετξστη. τ Υυπω με δὴ 
[“] ΡλῚ , 

εἰ ὅμοιος ἂν εἴη. Σκοπῶμεν. Οὐκοῦν πρῶτον μὲν τῷ 

χρήματα περὶ πλείστου ποιεῖσθαι, ὅμοιος ἂν εἴη; 
Πῶς δ᾽ οὗ; Καὶ μὴν τῷ γε φειδωλὸς εἶναι καὶ ἐργα- 

τὴς, τὰς ἀναγκαίας ἐπιϑυμίας μόνον τῶν παρ αὗ- 
-- 3 ᾿ ι δ οὗ ϑ , ᾿ Γ 

τῷ ἀποπιμπλὰς, τὰ δὲ ἀλλα ἀγαλώματα μὴ παραδε- 
χόμενος, ἀλλὰ δουλούμενος τιὺς ἄλλας ἐπιϑυμίας, ὡς 
ματαίους. Πάνυ μὲν οὖν. Αὐγμηρός γὲ τις, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
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ὧν, καὶ ἀπὸ παντὸς περιουσίαν ποιούμενος, ϑησαυ- 
ροποιὸς ἀνὴρ" οὕς δὴ καὶ ἐπαινεῖ τὸ “πλῆϑος. ἢ οὐ 

οὗτος ἂν εἴη ὃ τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ ὃ ὅμοιος; Ἔμοιγ' 

οὗν, ἑφή, δοκεῖ. Χ9) ματα γοῦν μάλιστα ἐ ἕγτιμα τῇ Τὸ 
πόλει καὶ παρὰ τῷ τοιούτῳ. Οὐ γὰρ, οἶμαι, ἣν δ᾽ 
ἐγώ, παιδείᾳ ὃ τοιοῦτος προσεσχηκεν. Οὐ δοκῶ, ἔφη. 
οὔ γὰρ ἂν πιφλὸ ὁν Ἴ7ὲ; μόνα τοῦ βίου ἐστήσατο. Καὶ 
ἔτι μάλα εὖ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τόδε σκόπει. ἰηφηνώδεις ἐπι- 
ϑυμίας ἐν αὐτῷ, διὰ τὴν ἀπαιδευσίαν, μὴ φῶμεν ἐγ- 
γίνεσϑαι, τιὺς μὲν, πτωχικες, τὰς δὲ, κακούργους; 

κατεχομένας, ϑίᾳ ὑπὸ τῆς ἄλλης ἐπιμελείας; Καὶ μάλ, 
ἔφη. Οἷοϑ' οὗν, εἶπον, οἵ ἀποβλέψας κατόψει αὐτῶν 
τὰς κακουργίας; Ποῖ; ἕφη. Εἰς τὰς τῶν ὀρφανῶν 

ἐπιτροπεὺῦσεις, καὶ εἴπου τὶ αὐτοῖς τοιοῦτον ξυμβαί- 
γει, ὥστε πολλῆς ἐξουσίας λαβέσϑαι τοῦ ἀδικεῖν. .4- 
ληϑῆ. Αρ᾽ οὖν οὐ τοῦτο δῆλον, ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις 
ξυμβϑολαίοις ὃ τοιοῦτος ἐν οἷς εὐδοκιμεῖ, δοκῶν δί- 
καιος εἶναι, ἐπιεικεῖ τινι ἑαυτοῦ βίῳ κατέχει ἄλλας 
κακὰς ἐπιϑυμίας ἐνούσας, οὐ πείϑων ὅτι οὐκ ἄμει- 

γ0», οὐδ᾽ ἡμέρῳ λόγῳ, ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ καὶ φόβῳ, περὶ 
τῆς ἄλλης οὐοίας τρέμων; Καὶ πάνυ γ᾽, ἕφη. Καὶ γὴ 
Ζία, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε, τοῖς πολλοῖς γε αὐτῶν εὑρή- 

σεις, ὅταν δέῃ τὸ ἀλλότρια ἀναλίσκειν, τὰς τοῦ κη- 
φῆνος ξυγγεγεὶς ἐνούσας ἐπε ύ μια, Καὶ μάλα, ἢ δ᾽ 

ὃς, σφόδρα. Οὐκ ἄρα ἂν εἴη ἀστασίαστος ὃ τοιοῦτος 

ἐν ξαυτῷ οὐδὲ εἷς, ἀλλὰ διπλοῦς τις. ἐπιϑυμίας δὲ 

ἐπιϑυμιῶν ὡς τὸ πολὺ κρατούσας ἂν ἔχοι βελτίους 

χειρόνων. Ἔστιν οὕτω. “ἃ ταῦτα δὴ, οἶμαι, εὐσχη- 
μονέστεοος (ἐν πεολλῶν ὅ τοιοῦτος εἴη" ὁμονοητικῆς 
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δὲκαὶ ἡρμοσμένης τῆς ψυχῆς ἀληϑὴς ἀρετὴ πόῤῥω 
ποι ἐκφεύγοι ἂν αὐτόν. Ζίοκεῖ μοι. Καὶ μὴν ἀντα- 
γωνιστὴς 7 ἰδίᾳ ἐν πόλει ὃ φειδωλὸς φαῦλος, ἢ τι- 
γος γίκης, ἢ ἄλλης φιλοτιμίας τῶν καλῶν" χρήματά 
τε οὐκ ἐθέλων εὐδοξίας ἕνεκα καὶ τῶν τοιούτων ἀγώ- 

νων ἀναλίσκειν, δεδιὼς τὰς ἐπιϑυμέας τὸς ἀναλωτι- 

κας ἐγείρειν, καὶ ξυμπαρακαλεῖν ἐπὲὶ ξυμμαχίαν τε 

καὶ φιλονεικίαν, ὀλίγοις τισὶν ἑαυτοῦ πολεμῶν ὁλι- 
γαρχικῶς, τὰ πολλὺ ἡττᾶται, καὶ πλουτεῖ. Καὶ μά- 

λα, ἔφη. Ἔτι οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἀπιστοῦ μεν μὴ κατὰ 
τὴν ὀλνληκρεομμϑρὴν πόλιν ὁμοιότατον τὸν φειδωλόν 
τε καὺ χρηματιστὴν τετάχϑαι; Οὐδαμῶς, ἔφη. Ζ1η- 
μοκρατίαν δὴ, ὡς ἔοικε, μετὰ τοῦτο σκεπτέον, τίνα 
τε γένεται τρύπον, καὶ γενομένη, ποῖόν τινὰ ἔχει" 
ἵνα αὖ τὸν τοῦ τοιούτου ἀνδρὸς τρύπον γνόντες, 7 πα- 

ραστησώμεϑ' αὐτὸν εἰς κρίσιν. Ὁμοίως γοῦν ἂν, ἔφη, 

ἡμῖν αὐτοῖς πορευοίμεϑα. Οὐκοῦν, ν δ᾽ ἐγὼ, μετα- 
βάλλει μὲν τρόπον τινὰ τοιοῦτον ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς 
δημοκρατίαν, δὲ ἀπληστίαν τοῦ προχειμένου ἀγα- 
ϑοῦ, τοῦ ὡς πλουσιώτατον δεῖν γίγνεσθαι. Πῶς δὴ; 

- 3) δι σϑ ων μεὶ ,δ’ 
τε δὴ, οἶμαι, ἄρχοντες ἐν αὐτῇ οὗ ἄρχοντες διὰ τὸ 
πολλὰ κεκτῆσθαι, οὐκ ἐθέλουσιν εἴργειν νόμῳ τῶν 
γέων ὅσοι ἂν ἀκόλαστοι γίγνωνται, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς 
ἀναλίσκειν τε καὶ ἀπολλῦναι τὰ αὑτῶν" ἵνα ὠνούμε- 
γον τὼ τῶν τοιούτων καὶ εἰσδανείζοντες, ἔτι πλουσι- 
ὦτεροἑί τε καὶ ἐντιμότερον γίγνωνται. Παντός γ8 

μᾶλλον. Οὐκοῦν δῆλον ἤδη τοῦτο ἐν πόλει, ὅτι πλοῦ- 
τον τιμᾷν καὶ σωφροσύνην ἅμα ἱκανῶς κτᾶσθαι ἕν 
τοῖς πολίταις, ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἢ τοῦ ἑτέρου 
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ἀμελεῖν ἢ τοῦ ἑτέρου. ᾿Επιεικῶς, ἔφη, δῆλον. ΠΙαρα- 
μελοῦντες δὴ ἐν ταῖς ὀλιγαρχέαις, καὶ ἐφιέντες ἀκο-᾿ 
λασταΐνειν, οὐκ ἀγενεῖς ἐνίοτε ἀνθρώπους, πένητας. 
ἠνάγκασαν γενέσθαι. Μάλα γε. Κάϑηνται δὴ, οἷ:᾿ 
μαι, οὗτοι ἔν τῇ πόλει κεκεντρωμένοι τε καὶ ἐξωπλι- 
σμένοι, οἵ μὲν, ὀφείλοντες χρόα" οἱ δὲ, ἄτιμοι, γεγο-᾿ 
γότες" οὗ δὲ, ἀμφότερα, μισοῦντὲς τε καὶ ἐπιβουλεὺύ- 

οντὲς τοῖς κτησαμένοις τὰ αὑτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις, νε- 

ὠτερισμοῦ ἐρῶντες. Ἔστι ταῦτα. Οἱ δὲ δὴ χρηματι- 
σταὶ ἐγκύψαντες, οὐδὲ δοκοῦντες τούτους δρᾷν, τῶν 

δὲ λοιπῶν τὸν ἀεὶ ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον καὶ 

τιτρώσκοντες, καὶ τοῦ πατρὸς ἐκγόνους τόκους πολ- 

λαπλασίους κομιζόμενοι, πολὺν τὸν πηφῆνα καὶ πτω- 

γὸν ἐμποιοῦσι τῇ πόλει. Πῶς γάρ, ἔφη, οὔ πολύν. ὦ 

Καὶ οὔτε γ᾽ ἐκείνῃ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ τοιοῦτον χακὸν ἐχ-᾿ 
παόμενον ἐθέλουσιν ἄποσβεν»ὕναι; εἴργοντες τὰ αὖ- 
τοῦ ὅπη τὶς βούλεται, τρέπειν, οὔτε τῆδε ἢ αὖ κατὰ 
ἕτερον νόμον τὰ τοιαῦτα λύεται. Κατὰ δὴ τίνα; Ὃς 
μετ᾿ ἐκεῖνον ἐστὶ δεύτερος, καὶ ἀναγκάζων ἄρετῆς 
ἐπιμελεῖσϑαι τοὺς πολίτας. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῷ αὑτοῦ 
κινδύνῳ τὰ πολλοί τις τῶν ἑκουσίων ξυμβολαίων 
προστάττῃ ξυμβάλλειν, χρηματίξοιντο μέντ᾽ ἂν ἣτ- 

τον ἀναιδῶς ἐν τὴ πόλει, ἐλάττω δ᾽ ἐν αὐτῇ φύοιντο 
τῶν τοιούτων κακῶν οἵω» γῦν δὴ εἴπομεν. Καὶ πο- 
λὺ γε, ἢ δ᾽ ὅς. Ἰνὺν δὲ γε, ἔφην ἐγὼ, διὰ πάντα τὰ 
τοιαῦτα, τοὺς μὲν ἀρχομένους οὕτω διατιϑέασιν ἐν 

τῇ πόλει. οὗ ἄρχοντες" σφᾶς δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς αὖ- 
τῶν, ἀφ οὐ τρυφῶντας μὲν τοὺς γέους καὶ ἀπόνους 
καὶ πρὸς τὰ τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς, 
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μαλακοὺς δὲ καρτερεῖν πρὸς ἡδονάς τε καὶ λύπας, 
καὶ ἀργούς; Τί μὴν; Αὑτοὺς δὲ, πλὴν χρηματισμοῦ, 
τῶν ἄλλων ἡμεληκότας ᾽ καὶ οὐδὲν πλείω ἐπιμέλειαν 
πεποιημένους ἀρετῆς, ἢ τοὺς πένητας. Οὐ γὰρ οὖν. 
Οὕτω δὴ παρεσκευασμένον, ὅταν παραβάλωσιν ἀλ- 
λήλοις οἵ τε ἄρχοντες καὶ οἵ ἀρχόμεγοι, ἢ ἐν ὁδῶν 
πορείαις, ἢ ἐν ἄλλαις τισὶ κοινωνίαις, 1) κατὰ ϑεῶω- 
ρίας, ἢ) κατὰ στρατείαις, ὴ) ξύμπλοι γιγνόμενοι, ἢ ξυ- 

στρατιῶται, ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύνοις ἀλλήλους 
ϑεώμενοι, μηδαμῇ ταὐτῃ καταφρονῶνται οἵ πένητες 
ὑπὸ τῶν πλουσίων" ἀλλὰ πολλάκις ἰσχνὸς ἀνὴρ, πέ- 
γης, ἡλιωμένος, παραταχϑεὶς ἐν μάχη πλουσίῳ ἐσκι- 

ῤ ατραφηκότι ; πολλὰς ἑ ἔχοντι σάρκας ἀλλοτρίας; ἴδῃ 
ἄσϑματός τε καὶ ἀπορίας μεστῷ, ἀρ᾽ οἴει αὐτὸν οὐχ 
ἡγεῖσθαν κακίᾳ τῇ σφετέρᾳ πελοεινεῦν τοὺς τοιούτους, 

Ν 32) γ’ Π ᾳῳ ὅς, 

καὶ ἄλλον ἄλλῳ πϑμαγ γέλλεμι, ὁταν ἰδίᾳ ̓ ξυγχίγνων- 
ταῦ, ὅτι ἄνδρες σι ἡμέτεροι πλούσιοι εἰσὶν οὐδὲν; 
Εὖ οἶδα μὸν οὖν, ἔφη, ἔγωγε ὅτι οὕτω ποιοῦσιν. 
Οὐκοῦν ὥσπερ σῶμα νοσῶδες μικρᾶς δοπῆς ἔξοϑεν 

δεῖται ἐπμαπέαν σαν πρὸς τὸ κάμνειν, ἐνίοτε δὲ καὶ 
ἄνευ τῶν ἕξω στασιάζει αὐτὸ αὑτῷ, οὕτω δὴ καὶ ἥ 
κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ διακειμένη πόλις, ἀπὸ σμικρᾶς 
προφάσεως ἔξωϑεν ἐπαγομένων, ἢ) τῶν ἑτέρων ἐξ ὁ- 
λιγαρχουμένης πόλεως ξυμμυχίαν, ἢ τῶν ἑτέρων ἐκ 

’ “ Ὡς - 

δημοκρατουμένης, νοσεῖ τε καὶ αὑτὴ αὑτῇ μάχεται, 
δ'ν-Κ7 ᾿ Φς.. ζ Ὁ 27. ͵ ν᾽ Υ ἐνίοτε δὲ καὶ ἀνεὺ τῶν ἔξω στασιάζει; Καὶ σφόδρα 
μὲ. Ζημοϊρατία δὴ, οἶμαι, γίγνεται ὅταν οἵ πένητες 
γικήσαντες, τοὺς μὲν ἀποκτείνωσιν τῶν ἑτέρων, τοὺς 

δὲ ἐκβάλωσι" τοῖς δὲ λοιποῖς ἐξ ἴσου μεταδῶσυ πολὺ- 
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τείας τε καὶ ἀρχῶν. καὶ ὡς τὸ πολὺ ἀποκλήρων α 

ἀρχαὶ ἐν αὐτῇ γίγνονται. Ἔστι γὰρ, ἔφη, αὕτη ἡ 
κατάσιασις δημοκρατίας, ἐάν τε καὶ δι ὅπλων γένη- 
"ν᾿ ἐάν τε καὶ διὰ φόβον ὑπεξελϑόντων τῶν ἑτέρων. 
Ἶγα δὴ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὗτον τρόπον οἰκοῦσι; καὶ 

ποία τὶς ἢ τοιαὑτη αὖ πολιτεία; δῆλον γὰρ ὅτι ὃ 
τοιοῦτος ἀνὴρ, δημοκρατικός τις ἀναφανήσεται. 21ἢ- 
λον, ἔφη. Οὐκοῦν, πρῶτον μὲν δὴ ἐλεύθεροι, καὶ 
ἐλευϑερίας ἡ πόλις μεστὴ καὶ παῤῥησίας γίγνεται" 
καὶ ἐξουσία ἐν αὐτῇ ποιεῖν 6, τι τὶς βούλεται. “1 ἐγε- 
ταί γε δὴ, ἔφη. Ὅπου δὲ γε ἐξουσία, δῆλον ὅτι ἰδίαν 
ἕκαστος ἂν κατασκευὴν τοῦ αὑτοῦ βίου κατασκευά- 
ζοιτο ἕν αὐτῇ, ἥτις ἕκαστον ἀρέσκοι. Ζλον. Παντο- 

δαποὶ δὴ ἂν, οἶμαι, ἐν ταὐτῃ τῇ πολιτείᾳ μάλιστα 
ἐγγίγνοιντο ἄνϑρωποι. Πῶς γὰρ οὔ; Κινδυνεύει, 
ἣν δ᾽ ἐχὼ, Ἰοβϑοναι αὕτη τῶν πολιτειῶν εἶναι" ὧσ- 
σιεὲρ ἱμάτιον ποικίλον, πᾶσιν ἄνϑεσι πεποικιλμένον, 

οὕτω καὶ αὕτη πᾶσιν ἤϑεσι πεποικιλμένη, καλλίστη. 
ἂν φαΐνοιτο. “Πἴ μὴν; ἔφη. Καὶ ἴσως μὲν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
«αὐ ταύτην͵, ὥσπερ οἵ παϊδὲς τε καὶ αἱ γυναΐκες τιὰ 

“ποικίλα ϑεώμενοι, καλ λέστην ὁ ἂν πολλοὶ ἀρέγειαν. Καὶ. 
μάλ᾽, ἔφη. Καὶ ἔστι 7, ὦ μακάριε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐπιτή- 
δειον ζητεῖν ἐν αὐτῇ πολιτείαν. Τὶ δή; Ὅτι πάντα 
γένη πολιτειῶν ἔχει, διὰ τὴν ἐξουσίαν, καὶ κινδυνεύ- 
εὐ τῷ βουλομένῳ πόλιν κατασκευάζειν (ὃ ψῦν δὴ ἢ 
μεῖς ἐποιοῦμεν.) ἀναγκαῖον εἶναι, εἷς δημοκρατουμέτ ὦ 
γην ἐλϑόντι πόλιν, ὃς ἂν αὐτὸν ἀρέσκον τρόπος, τοῦ“: 
τὸν ἐκλέξασθαι, ὥσπερ εἰς παντοπώλιον ἀφικομένῳ 

πολιτειῶν" καὶ ἐκλεξαμένῳ, οὕτω κατοικέζειν. Ἴσως. 
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γοῦν, ἔφη. » οὐκ ἂν ἀποροῖ παραδειγμάτων. Τὸ δὲ 
μηδεμίαν ἀνάγκην, εἶπον, εἶναι ἄρχειν ἐν ταύτῃ τῇ 
πόλει, μηδ᾽ ἂν ἢς ἱκανὸς ἄρχειν, μηδὲ αὖ ἄρχεσϑαι, 

εὼν μὴ βούλῃ" μηδὲ σιολ ἐμεῖν, πολεμούντων" μηδὲ 
εἰρήνην ἄγειν, τῶν ἄλλων ἀγόντων, ἐὰν μὴ ἐπιϑυ- 
μῆς εἰρήνης" μηδ᾽ αὖ, ἐάν τις ἄρχειν γόμος σὲ δια- 

κωλύῃ ἢ δικάζειν, μηδὲν ἧττον καὶ ἄρχειν καὶ δικά- 
ἕειν, ἐὰν αὐτῷ σοι ἐπίῃ" ἀρ᾽ οὐ ϑεσπεσία καὶ ἡδεῖα 
ἢ τοιαύτη διαγωγὴ ἐν τῷ παραυτίκα; ; Ἴσως, ἕφη, ὃν 
γε τούτῳ. Τὶ δέ; ἢ πρᾳότης ἐνίων τῶν δικασϑέντων, 
οὐ κομψὴ; ἢ οὕπω εἶδες ἐν τοιαὐτῃ πολιτείᾳ, ἄν- 
ϑρώπων καταψηφισϑέντων θανάτου ἢ φυγῆς, οὐ- 
δὲν ἡττον αὐτῶν μενόντων τὲ καὶ ἀναστρεφομένων ἕν 
μέσῳ; καὶ, ὡς οὔτε φροντίζοντος οὔτε δρῶντος οὖ- 
δεγὸς, περινοστεὶ ὃ καταψηφισϑεὶς, ὥσπερ ἤρως. 
Καὶ πολλοὺς γ᾽, ἔφη. Ἡ δὲ συγγνώμη οὔ γενναία, 
καὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν σμικρολογία αὐτῆς , ἀλλὰ κατα- 

φρύνησις ὧν ἡμεῖς ἐλέγομεν σεμγύνοντες, ὅτε τὴν πό- 
λιν φκίζομεν" ὡς εἰ μὴ τις ὑπερβεβλημένην φύσιν 
ἔχοι, οὔποτ᾽ ἂν γένοιτο ἀνὴρ ἀγαϑός" εἰ μὴ παῖς ὧν 
εὐθὺς παΐζον ἔν καλοῖς, καὶ ἐπιτηδεύοι τὰ τοιαῦτα 

πάντα, ὡς μεγαλοπρεπῶς καταπατήσας ἅπαντα ταῦ- 

τα. οὐδὲ φροντίζει, ἐξ ὁποίων. ἂν τις ἐπιτηδευμάτων 
ἐπὶ τὰ πολιτιιὰ ἰὼν πράττῃ, ἀλλὰ τιμᾷ, ξὰν φῇ μό- 
)ο»ν εὕγους εἶναι τῷ πλήϑει. Πάνυ γ, ἔφη, γενγαΐα. 
Ταῦτα δὴ, ἔφην, ἔχοι ἂν καὶ τούτων ἀλλα ἀδελφὰ 
δημοχρατία. καὶ εἴη ἄν, ὡς ἔοικεν, ἡδεῖα πολιτεία, 
καὶ ἄναρχος καὶ ποικίλη, ἰσότητα τινὰ ὁμοίως ἴσοις 
τὸ καὶ ἀνίσοις διαγέμουσα. Καὶ μάλ᾽, ἔφη, γνώρεμοι 
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λέγεις. ἤάϑρει δὴ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τὶς ὃ τοιοῦτος ἰδίᾳ. ἢ 

σρῶτον σκεπτέον, οὐ ὴρ, τὴν πολιτείαν ἐσχεψάμεϑα, 
τίνα τρόπον γίγνεται; Ναί, ἔφη. Ἦ οὖν οὐχ ὧδε 
τοῦ φειδωλοῦ ἐκείνου καὶ δλιροβραν νᾶ γένοιτ᾽ ἂν, 

οἶμαι, υἱὸς ὑπὸ τῷ πατρὶ τεϑραμμένος ἐν τοῖς ἐχκεί- 
γου ἤϑεσιν; Τί γὰρ οὔ; Βίᾳ δὴ καὶ οὗτος ἄρχων 
τῶν ἐν αὑτῷ ἡδονῶν, ὅσαι ἀναλωτικαὶ μὲν, χρηματι- 
στικαὶ δὲ μὴ " αἵ δὴ οὐκ ̓ ἀναγκαῖαι κέκληνται. Ζ21ἢ- 
λον, ἔφη. Βούλει οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἵνα μὴ σκοτεινῶς 
διαλεγώμεϑα, πρῶτον ὁρισώμεϑα τάς τε ἀναγκαίας 
ἐπιϑυμίας καὶ τὰς μή; Βούλομαι, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν, 
ἃς τε οὗκ ἂν οἱοίτ᾽ εἶμεν ἀποστρέψαι, δικαίως ἄνα- 

γχαῖαι καλοῖντο, καὶ ὅσαι ἀποτελούμεναν ὠφελοῦ- 

σιν ἡμᾶς; τούτων γὰρ ἀμφοτέρων ἐφέεσθαν ἡμῶν τῇ 
φύσει ἀνάγκη. ἢ οἵ; Καὶ μάλα. Δικαίως δὴ τοῦτο 
ἐπὶ αὐταῖς ἐροῦμεν τὸ ἀναγκαῖον. Δικαίως. Τὶ δέ; 
ἄς γέ τις ἀπαλλάξειεν ἂν, εἰ μετελῴη ἐκ νέου, καὶ 

πρὸς οὐδὲν ἀγαϑὸν ἐνοῦσαι δρῶσιν, οἵ δὲ καὶ τοῦ- 
»αντίον πᾶσαι πάντας, εἰ μὴ ἀναγκαίους φαῖμεν ὃ εἰς 
γαι, ἀρ᾽ οὐ καλῶς ἂν λέγοιμεν; Καλῶς μὲν οὖν. Προ- 
εὐρύ μιοϑις δή τι παράδειγμα ἑκατέρων, αἵ εἶσιν, ἵνα 
τύπῳ λάβωμεν αὐτάς. Οὐκοῦν χρή. ᾿ρ᾽ οὖν οὐχ ἡ 
τοῦ φαγεῖν μέχρι ὑγιείας τε καὶ εὐεξίας καὶ αὐτοῦ 
σίτου τε καὶ ὄψου, ἀναγκαίως ἂν εἴη; Οἶμαι. Ἢ 
μὲν γὲ που τοῦ σίτου, κατ ἀμφότερα ἀναγκαία" ἢ 
τε ὠφέλιμος, ἥ τε παῦσαι ζῶντα δυνατή. Ἰγαΐί. ἫΙ δὲ 
ὄψον, εἴ πη τινὰ ὠφέλειαν πρὸς εὐεξίαν παρέχεται. 
Πάνυ μὲν οὖν. 1 δέ; ἢ πέρα τούτων καὶ ἀλλοίων 
ἐδεσμάτων ἢ τούτων ἐπιϑυμία, δυνατὴ δὲ, κολαζο- 
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μένη ἐκ νέων καὶ παιδευομένη ἐκ τῶν πολλῶν ἀπαλ- 
λάττεσϑαι, καὶ βλαβερὰ μὲν σώματι, βλαβερὰ δὲ 
ψυχῆ πρός τε φρόνησιν. καὶ τὸ σωφρονεῖν, ἀρά γε 
ὀρϑῶς οὐκ ἀναγκαία ἂν καλοῖτο; Ὀρϑότατα μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν καὶ ἀναλωτικὲς φθμεν εἰγαι ταῦτας, 

ἐκείνας δὲ, χφηματιστικεὶς, διὰ τὸ χρησίμους πρὸς τὰ 
ἔργα εἶναι; Τί μὴν; Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀφροδισίων 
καὶ τῶν ἄλλων φήσομεν. Οὕτω. “Αρ᾽ οὖν καὶ ὃν δὴ 
γῦν κηφῆνα ὠνομάζομεν, τοῦτον ἐλέγομεν τῶν τοιού- 
των ἡδογῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν γέμοντα, καὶ ἀρχόμενον 
ὑπὸ τῶν μὴ ἀναγκαίων" τὸν δὲ ὑπὸ τῶν ἀγαγκαΐων, 
φειδωλόν τὲ καὶ ὀλιγαρχικόν. ἀλλὰ τί μὴν; Πάλιν 
τοΐνυν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, λέγωμεν ὡς ἐξ ὀλιγαρχικοῦ δημο- 
κρατικὸς γίνεται. φαΐνεται δὲ μου τά γε πολλὰ ὧδε 
γίγνεσϑαι. Πῶς; Ὅταν νέος τεϑραμμένος (ὡς νῦν 
δὴ ἐλέγομεν) ἀπαιδεύτως τε καὶ φειδωλῶς, γεύσηται 
κηφήνων μέλιτος, καὶ συγγένηται αὔϑωσι ϑηρσὶ καὲ 
δεινοῖς, παντοδαπὲς ἡδογὰς καὶ ποικίλας καὶ παν- 

τοίως ἐχούσας δυναμένοις σκευάζειν, ἐγταῦϑα που 

οἴου εἶναι ἀρχὴν αὐτῷ μεταβολῆς ὀλιγαρχικῆς τῆς ἐν 
ἑαυτῷ εἰς δημοχρατικὴν. Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. “ρ 
οὖ», ὥσπερ ἡ πόλις “μετέβαλε, βοηϑησάσης. τῷ ἔτεθῳ 
μέρει ξυμμαχίας ἔξωϑεν, ὅμοίας ὁμοίῳ, οὕτω καὶ ὃ 
γειχνίας μεταβάλλει, βοηϑοῦντος αὖ εἴδους ἐπιϑυμι- 
ὧν ἔξωϑεν τῷ ἑτέρῳ τῶν παρ᾽ ἐχείγω, ξυγγεγοῦς τε 

καὶ ὁμοίου; Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ ἐὰν μέν γε, 
οἶμαι, ἀντιβοηϑήσῃ τὶς τῷ ἐν ἑαυτῷ ὀλιγαρχικῷ ξυ 
μαχέα, ἢ ποϑὲν παρὰ τοῦ πατρὸς, ἢ καὶ τῶν ἄλλων 
οἰκδίων, νουϑετούντων τὸ καὶ κακιζόντων, στάσις 
Τρ ΤΟΥ: ὅν 
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δὴ καὶ ἀντίστασις καὶ μάχη ἐν αὐτῷ πρὸς αὑτὸν τό- 
τὲ γίγνεται. τί μὴν; Καὶ ποτὲ μὲν, οἶμαι, τὸ δημο- 
κρατικὸν ὑπεχώρησε τῷ ὀλιγαρχεκῷ  καὲ τινες τῶν 
3 “ ες τ ὃ Ν «ες δὲ Ἃ δ! 

ἐπιϑυμιῶν, αὖ μὲν διεφϑάρησαν, αἵ δὲ καὶ ἐξέπεσον, 
3 οω ἩΝ ΞῚ ἰ ΕῚ “Ὁ ου ΠΣ ξ τϑ Υ̓ 

αἰὐἰδαῦς τινος ἐγγενομένης ἐν τῇ τοῦ γέου ψυχῇ" καὶ 
Γ ΓΆ Ρ ᾿] ΒῚ [2 27 3 

κατεκοσμήϑη πάλιν. Γίγνετου γὰρ ἐνίοτε, ἔφη. Α1ὑ- 
ϑις δὲ, οἶμαι, τῶν ἐκπεσουσῶν ἐπιϑυμιὼν ἄλλαε ἐπι- 

τρεφόμεναν ξυγγενεῖς, δι ἀνεπιστημοσύγνην τροφῆς 
πατρὸς πολλαΐ τε καὶ ἰσχυραὶ ἐγένοντο. Φιλεὶ γοῦν, 
ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι. Οὐκοῦν εἵλκυσάν τε πρὸς τὰς 

αὐτὰς ὁμιλίας, καὶ λάϑρα συγγιγνόμεναι, πλῆϑος 
Ἂ ἂν τ ! ᾽ -Ὁ ι 5» ’ ἐνέτεκον. Τὶ μὴν; Ἰελευτῶσαιν δὲ, οἶμαι, κατέλαβον 

τὴν τοῦ νέου τῆς ψυχῆς ἀχρόπολιν, αἰσϑόμεναιν κε- 
γὴν μαϑημάτων τὲ καὶ ἐπιτηδευμάτων καλῶν, καὶ 
“1 5 “ . . 32) ᾿ Ἃ Υ̓͂ 

λόγων ἀληϑῶν" οὐ δὴ ἄριστοι φρουροΐ τε καὶ φύλα- 
κὲς ἐν ἀνδρῶν ϑεοφιλῶν εἰσὶ διανοίαις. Καὶ πολὺ 

γ᾽, ἔφη, Ψευδεῖς δὴ κοὺ ἀλαζόνες, οἶμαι, λόγοι τε καὲ 
δόξαι ἀντ᾽ ἐκείνων ἀναδραμόντες κατέσχον τὸν αὑτὸν 

τόπον τοῦ τοιούτου. “Σφόδρα 7, ἔφη. Ὧ᾽ οὖν οὐ 
πάλιν τε εἰς ἐκείγους τοὺς «“Ἰωτοφάγους ἐλθὼν, φα- 

Ὁ -Ὁ ᾿ 9 “ 

γερῶς κατοικεῖ ; καὶ ἐὰν παρ οἰκείων τὶς βοήϑεια τῷ 

φειδωλῷ αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἀφικνῆται, κλείσαντες οὗ 

ἀλαζόνες λόγοι ἐκεῖνον τὸς τοῦ βασιλικοῦ τείχους ἕν 

αὐτῷ πύλας, οὔτε αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν παριᾶσιν, 

οὔτε πρέσβεις πρεσβυτέρων λόγους ἰδιωτῶν εἰσδέχον- 
ται, αὐτοῖ τὸ κρατοῖσι μαχόμενοι" καὶ τὴν μὲν αὐ- 

» 2 Υ 2 ’ 5 ω 2) .»ϑ. γ 

δῶ, ηλιϑιότητα ἀγομάξοντες, ὠϑοῦσιν ἕξω ἀτίμων 

φυγάδα " σωφροσύνην δὲ ἀνανδρίαν καλοῦν»τὲς τε καὶ 
ἀπην ακήμλέλι ἐκβάλλουσι. μετριότητα. δὲ καὶ 

μω΄ 
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κοσμίαν δαπάνην, ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελευϑερίαν 
οὖσαν πείϑοντες,, ὑπερορίζουσι ͵ μετοὺ πολλῶν χαὶ ἀ- 

»νωφελῶν ἐπιϑυμιῶν. Σφόδρα 75. Τούτων δὲ; γέ: που 
κενώσαντες καὶ καϑήραντες τὴν τοῦ κατεχομένου τε 
ὑπ αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν μεγάλοις τέλεσι, τὸ 
μετὰ τοῦτο ἤδη ὑβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ 
ἀναίδειαν λαμπρὸς μετὰ πολλοῦ χοροῦ κατάγουσιν 
ἐστεφανωμένας, ἐγκωμιάζοντες καὶ ὑποκοριζόμενοι" 
ὕβριν μὲν, παΐδευσιν καλοῦντες" ἀναρχίαν δὲ, ἐλευ- 
ϑερίαν" ἀσωτίαν δὲ, μεγαλοπρέπειαν " ἀναΐδεια»ν δὲ, 
ἀνδρίων. ἀρ᾽ οὐχ οὕτω πως, ἢν δ᾽ ἐγὼ, νέος ὧν με- 

ταβάλλει ἐκ τοῦ ἀναγκαίοις ἐπιθυμέκπις τρεφομέγου, 
εἰς τὴν τῶν μὴ ἀναγκαίων καὶ ἀνωφελῶν ἡδονῶν ἐ- 
λευϑέρωσέν τε καὶ ἄνεσιν; Καὶ μάλιστά γ᾽, ἢ δ᾽ ὃς, 

ἐναργῶς. Ζῇ δὴ, οἶμαι, μετὰ ταῦτα ὃ τοιοῦτος οὐ- 
δὲν μᾶλλον εἰς ἀναγκαίους ἢ μὴ ἀναγκαΐο υς ἡδονὰς 
ἀναλίσκων καὶ χρήματα καὶ πόγους καὶ διατριβάς" 

ἀλλ᾽ ἐὰν εὐτυχὴς ἡ, καὶ μὴ πέρα ἐκβαπχε υϑὴ, ἀλλά 

τι καὶ πρεσβύτερος γενόμεγος τοῦ πολλοῦ ϑορύβον 
παρελϑόντος, μέρη τε καταδέξηταν τῶν ἐκπεσόντων, 
καὺ τοῖς ἐπεισελϑοῦσι μὴ ὅλον ἑαυτὸν ἐκδῷ, εἰς ἴσον 
δή τι καταστήσας τὺς ἡδογὰς διάγει, τῇ παραπι- 
πτούσῃ ἀεὶ, ὥσπερ λαχούσῃ, μή ἑαυτοῦ ἀρχὴν πά- 

ραδιδοὺς, ὃ ἕως ἂν πληρωθῇ" καὶ αὖϑις ἄλλῃ: οὔδε- 
αἰὰν ἀτιμάζων, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου τρέφων. Πάνυ μὲν οὖν. 
ἹΚαὶ λόγον γ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀληϑὴ οὐ προσδεχόμενος 

οὐδὲ παριεὶς εἰς τὸ φρούριον, ἐάν τις λέγῃ ὡς αἵ μέν 

εἰσι τῶν καλῶν τε καὶ ἀγαϑὼῶν ἐπιϑυμιῶν ἡδοναὶ, 
αὖ δὲ, τῶν πονηρῶν" καὶ τὰς μὲν χρὴ ἐπιτηδεύειν 

τ. 
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καὶ τιμᾷν, τὰς δὲ κολάζειν τε καὶ δουλοῦσϑαι; ἀλλ 
ἐν πᾶσι τούτοις ἀνανεύει τε, καὶ ὁμοίας φησὶν ἁπά- 
σας εἰναι, καὶ τιμητέας ἐξ ἴσου, Σφόδρα 7ὰρ ̓ ἔφη, 
οὕτω διακείμενος τοῦτο δρᾷ. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
“καὶ διαζῇ τὸ καϑ' ἡμέραν, οὕτω χαριζόμενος τῇ προσ- 
πιπτούσῃ ἐπυϑυμέχ" τοτὲ μὲν μεϑύων καὶ καταυ- 
λούμενος, αὐϑις δὲ ὑδροποτῶν καὶ κατισχναινόμε- 

»ο6, τοτὲ δ᾽ αὖ γυμναξόμενος" ἔστι δ᾽ ὅτε ἀργῶν, 

καὶ πάντων ἀμελῶν, τοτὲ δ΄ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ διατρί- 
βων. πολλάκις δὲ πολιτεύεται" καὶ ἀναπηδῶν ὃ, τι 

ἂν τύχῃ λέγει τε καὶ πράττει. κἀν ποτξ τινὰς πολε- 
μικοὺς ζηλώσῃ, ταύτῃ φέρεται" ἢ χφηματιστικοὺς, 
ἐπὶ τοῦτ᾽ αὐ" καὶ οὔτέ τις τάξις οὔτε ἀγάγκη ἔπε- 
στιν αὐτοῦ τῷ βίον, ἀλλ ἡδύν τε δὴ καὶ ἐλευϑέριον 
καὶ μακάριον καλῶν τὸν βίον τοῦτον, χρῆται αὐτῷ 
διαπαντός. Παντάπασιν, ἢ δ᾽ ὃς, διελήλυϑας βίον 
ἰσονομικοῦ τινος ἀνδρός. Οἶμαι δὲ γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ 
παντοδαπόν τε καὶ πλείστων ἡϑῶν μεστὸν, καὶ κα- 
λόν τε καὶ ποικέλον ὥσπερ ἐκείνην τὴν πόλιν τοῦτον 
τὸν ἄνδρα εἶναι" ὃν πολλοὶ ἂν καὶ πολλαὶ ζηλώσειαν 

τοῦ βίου, παραδείγματα πολιτειῶν τε καὶ τρόπων 
πλεῖστα ἐν αὑτῷ ἔχοντα. Οὕτω γὼρ, ἔφη, ἐστί. Τἱ 
ουν; τετίάχϑω ἡμῖν κατὰ δημοκρατίαν ὃ τοιοῦτος ἂ- 
νὴρ, ὡς δημοκρατικὸς ὀρϑῶς ἂν προσαγορευόμενος. 
Τοτάχϑω, ἔφη. Ἢ καλλίστη δὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πολιτεία 
τὲ καὶ ὃ κάλλιστος ἀνὴρ, λοιπὰ ἂν ἡμῖν εἴη διελϑεῖν, 
τυραννίς τε καὶ τύραννος. Κομιδῇ γ᾽, ἔφη. Φέρε δὴ, 
τὶς τρόπος τυραννέδος, ὦ φίλε ἑταῖρε, γίγνεται; ὅτι 
μὲν γὰρ ἐκ δημοκρατίας μεταβάλλει, σχεδὸν δῆλον. 
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4ἢλον. Ὧρ᾽ οὖν τρόπον τινὶ τὸν αὐτὸν ἕκ τε ὀλιγαρ- 
χίας δημοκρατία γίγνεται καὶ ἐκ δημοκρατίας τυ- 
φαννίς; Πῶς; Ὃ προὔϑετο, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀγαϑὸν, καὶ 

δι οὗ ἡ ὀλιγαρχία καϑέστατο" τοῦτο δ᾽ ἣν, γίγνε- 
σϑαι ὑπέρπλουτος. ἢ γάρ; Ἰγαί. Ἢ πλούτου τοίνυν 
ἀπληστία καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέλεια διὰ χρηματισμὸν 

αὐτὴν ἀπόλλυσιν. ᾿Δληϑῆ, ἔφη. Δρ᾽ οὖν καὶ ὃ δημο- 
κρατία δρίζεται ἀγαϑὸν, ἡ τούτου ἀπληστία καὶ 
ταύτην καταλύει. 4έγεις δ᾽ αὐτὴν τί δοίζεσϑοι; Τὴν 

ἐλευϑερίωαν, εἶπον. τοῦτο γάρ που ἐν δημοκρατουμέ- 
γῃ πόλει ἀκούσαις ἂν ὡς ἔχει τε κάλλιστον, καὶ διὰ 
ταύτην ἔν μόνῃ ταύτῃ ἄξιον οἰκεῖν ὅστις φύσει ἐλεὺ- 
θέρος. “έγεται γὰρ δὴ, ἑ ἕφη, καὶ πολὺ τοῦτο τὸ δῆ- 
μα. ρ' οὐ», ἡν δ᾽ ἐγὼ, ὅπερ ἦα νῦν δὴ ἐρῶν, ἡ τοῦ 
τοιούτου ἀπληστία καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέλεια, καὶ 
ταύτην τὴν πολιτείαν μεϑέστησί τε καὶ παρασκευά- 
ζει τυραννέδος δεηϑῆναι; Πῶς; ἔφη. Ὅταν, οἶμαι, 
δημοκρατουμιένη πόλις, ἐλενίιδαλδ διψήσασα, κακῶν 

οἰγοχόων. προστατούντων τύχῃ, καὶ ποῤῥωτέρω τοῦ 
δέοντος ἀκράτου αὐτῆς μεϑναϑῇ; τοὺς ἄρχοντας δὴ, 

ἂν μὴ πάνυ πρᾷου σιν, καὶ πολλὴν παρέχωσι τὴν 
ἐλευϑερίαν, κολάζει, αἰτιωμένη ὡς μιαροὺς τε καὶ 

ὀλιγαρχικούς. “ρῶσι γὰρ, ἔφη, τοῦτο. Τοὺς δὲ 72, 
εἶπον, τῶν ἀρχόντων κατηκόους προπηλακίζει, ὡς 

ἐθελοδούλους τε καὶ οὐδὲν ὄντας" τοὺς δὲ ἄρχοντας 

μὲγ ἀρχομένοις, ἀρχομένους δὲ ἄρχουσιν. ὁμοέους 
ἰδίᾳ τε χαὶ δημοσίᾳ ἐπαινεῖ τε καὶ τιμᾷ. ἀρ οὐκ ἃ- 
Ἀδρνη, ἐν τοιαύτῃ πόλει ἐπὶ πῶν τὸ τῆς ἐλευϑερίας 
ἰένοι; Πῶς γὰρ οὔ; καὶ καταδύεσθαί γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
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ὦ φίλε, εἷς τὲ τὰς ἰδίας οἰκίας καὶ τελευτᾷν μέχρι 

τῶν ϑηρίων τὴν ἀναρχίαν ἐμφυομένην. Πῶς, ἡ δ᾽ 
ὃς» τὸ τοιοῦτον λέγομεν; Οἷον, ἔφην, πατέρα μὲν 
ἐθίζεσθαι παιδὲ ὅμοιον ) γίγνεσϑαι, καὶ φοβεῖσθαι 
τοὺς υἱεῖς, υἱὸν δὲ 7 πατρί" καὶ μὴτε αἰσχύνεσϑαι μὴ- 
τε δεδιέναι τοὺς γονέαξ, ἵνα δὴ ἐλεύϑερος ἢ. μέρους 

κον δὲ ἀστῷ καὶ ἀστὸν μετοΐκῳ ἐξισοῦσθαν, καὶ ξέ- 

γον ὡσαύτως. Τίγνεται γὰρ οὕτως, ἔφη. Ταῦτά τε, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ σμικρὰ τοιάδε ἄλλα γίγνεται. διδά- 
σκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς φοβεῖται καὶ ϑὼω- 
πεύει, φοιτηταί τὲ διδασκάλων ὀλιγωροῦσιν, οὕτω δὲ 
καὶ παιδαγωγῶν" καὶ ὅλως οὗ μὲν νέοι πρεοβυτέροις 
ἀπεικάζονται, καὶ διαμιλλῶνται καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν 

δργοις" οἱ δὲ γέροντες, συγκαϑέζοντες τοῖς νέοις, εὖ- 

τραπελίας τε καὶ χαριεντισμοῦ ἐμπίπλανται" μιμού- 
μενοι τοὺς νέους, ἵνα δὴ μὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς εἶναι, 
μηδὲ δεσποτικοί. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ 178 ἣν 
δ᾽ ἐγὼ, ἔσχατον, ὦ φίλε, τῆς ἐλευϑερίας τοῦ πλή- 

ϑ μι, ὅσον ΧΎυϑτοΝ ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει, ὅταν δὴ 

οὗ ἑωγημένοι καὶ αἵ ἐωνημέναι μηδὲ » ἧττον ἐλεύϑε- 
οου ὧσν τῶν πριαμένων. ἕν γυναιξ ἡ δὲ πρὸς ἄνδρας 
καὶ ἀνδράσι πρὸς γυναΐκας ὅση ῃ ἰσονομία καὶ ἐλεῦς 

ϑερία γίγνεται ὀλίγου ὃπελ αϑόμεϑ' εἰπεῖν. Οὐκο 
κατ᾿ Αἰσχύλον, ἕ ἔφη, ἐροῦμεν ὃ, τὸ νῦν ἦλϑ' ἐπὶ στό- 

μα; Πάνυ γε, εἶπον καὶ ἔγωγε οὕτω λέγω. τὸ μὲν 

γὰρ τῶν ϑηρίων τῶν ὑπὸ τοῖς ἀνθρώποις ὅσῳ ἐλευ- 
' ϑερώτερά ἐστιν ἐν ταύτῃ ἢ ἐν ἄλλῃ, οὐκ ἂν τις πεί- 
ϑοιτο ἄπειρος. ἀτεχνῶς γὰρ αἵ τε κύνες, κατὰ τὴν 

παροιμίαν, οἱοαΐ περ αὖ δέσποιναι γίγνονταί τε δὴ, 
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καὶ ἵπποι καὶ ὕνοι πάνυ ἐλευϑέρως καὶ σεμτῶς εἰ- 

ϑισμένον πορεύεσθαι, κατὰ τὰς ὅδοὺς ἐμβάλλοντες 
ΩΣ »-ο΄2ο ι Ν᾿ »"ν 37 

τῷ ἀεὶ ἀπαντῶντι, ἐὰν μὴ ἐξίστηται" καὶ τάλλα πάν- 
Ἴ 2 3 , 

τὰ οὕτω μεστὰ ἐλευδερίας γίγνεται. Τὸ ἐμόν γ᾽, ἔφη, 
Ι , , ᾿ 2 

ἐμοὶ λέγεις ὄναρ. αὐτὸς γὼρ εἰς ἀγρὸν πορευόμενος, 
Ξ5 9 ν 

ϑαμὰ αὐτὸ πάσχω. Τὸ δὲ δὴ κεφάλαιον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
πάντων τούτων ξυνηϑροισμένων ἐνγοεῖς ; ὡς ἅπα- 

᾿ Α -Ὁ “ Ὁ ῃ ΒΡ} » 

λὴν τὴν ψυχὴν τῶν πολιτῶν ποιεῖ, ὡστὲ καἂν ὁτιοῦν 
5 - Α 

δουλείας τὶς προσφέρηται, ἀγανακτεῖν καὶ μὴ ἀνέ- 
"- ἵν 3 ὦ 9ῶ νυν ο 

χεσϑαι; τελευτῶντες γάρπου οἰσϑ' οτι οὐδὲ τῶν νὕ- 

μὼν φροντίζουσι “γεγραμμένων ἢ ἀγράφων, ἵνα δὴ 
μηδαμῇ μηδεὶς αὐτοῖς ἢ δεσπότης. Καὶ ἀηρ ἕφη, 
οἶδα. Αὕτη μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε, ἡ ἀρχὴ 
οὑτωσὶ καλὴ, καὶ νεαγικὴ, ὅϑεν τυραγγὶς φύεται, ὡς 
2 ἊΝ δ -" Ν, Ἶ ᾿ δῇ 2 Ἢ γλλ ι ’ , ᾿ ἐμοὶ δοκεῖ. Τγεανικὴ δῆτα, ἔφη" ἀλλὰ τέ τὸ μετὰ 

ωῳ ᾿- Ὁ ΞΨ Ὁ ἢ 9 ἫΝ “Ὁ "Ὲ Υ ὦ 
τοῦτο; Ταυτὸν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὁπερ ἔν τῇ ὀλιγαρχέᾳ νό- 

Ἅ 5 ’ 92 ᾿ Ὁ ) 

σημὰ ἐγγενόμεγον ἀπώλεσεν αὐτὴν, τοῦτο καὶ ἐν 
’ ἵ Ἄχ Υ͂ 2 - ΕἼΣ ΄ ) ταύτῃ πλέον τε καὶ ἐσχυρότερον ἐκ τῆς ἐξουσίας ἐγ-- 

- -»2)», 

γενόμενον καταδουλοῦταν δημοκρατέαν. καὶ τῷ ὄντι 
Ἵ -Ὁ .- 5 32 

τὸ ἄγαν τὶ ποιεῖν, μεγάλην φιλεῖ εἰς τοὐναντίον με- 
ν᾿ 2 ωῳ ἫἷὉ 

ταβολὴν ἀνταποδιδόναι, ἐν ὥραις τὲ καὶ ἐν φυτοῖς 
καὶ ἐν σώμασι, καὶ δὴ καὶ ἐν πολιτείαις οὐχ ἥκιστα. 

7 Ἷ 32] , 3 

Εἰκὸς, ἕφη. Ἢ γὰρ ἄγαν ἑλευϑερία ἕοικεν οὐκ εἷς 
2) ον ᾿ 

ἀλλό τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ 
Ἃ Υ .2 4 ’ Ἄς ν᾿ , Ωρ τὸ 

αὐ πόλει. Εἰκὸς γάρ. Εἰκότως τοίνυν, εἰπον, οὐκ 
2 2] ᾿ ΝΥ [ δ᾿ 

ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καϑίσταται ἢ ἐκ δημο- 
κρατίας. ἐξ, οἶμαι, τῆς ἀκροτάτης ἐλευϑερίας, δου- 
λεὶ πλείστη τὲ καὶ ἃ) γφιωτάτη. "Ἔχει γὰρ, ἔφη, λό- 
γ0»γ. Αλλ οὐ τοῦτ᾽, οἶμαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἡρώτας" ἀλλά 
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στοῖον γόσημα ἐν ὀλιγαρχίᾳ τε φυύμενον ταὐτὸν καὶ 
ἐν δημοκρατίᾳ δουλοῦται αὐτὴν. ᾿4ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. 
᾿Εκεῖνο τοίνυν, ἔφην, ἕλεγον τὸ τῶν ἀργῶν τε καὶ 
δαπανηρῶν ἀνδρῶν γένος, τὸ μὲν ἀνδρειότατον, ἡ- 
γούμενον αὐτῶν" τὸ δ᾽ ἀνανδρότατον, ἑπόμενογ᾽" 
οὺς δὴ ἀφωμοιοῦμεν κηφῆσι, τοὺς μὲν, κέντρα ἔχου- 
σι" τοὺς δὲ, ἀκέντροις. Καὶ ὀρϑῶς γ᾽, ἔφη. Τούτω 
τοίγυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ταράττετον ἐν πάσῃ πολιτείᾳ ἐγ- 
γινομένω, οἷον περὶ σῶμα φλέγμα τὰ καὶ χολὴ. ὦ δὴ 
καὶ δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ἰατρόν τὸ καὶ γομοϑέτην πόλε- 
οςς, μὴ ἧττον ἢ σοφὸν μελιτουργὸν, πόρῥωϑεν εὖλα- 
βεῖσθαι" μάλιστα μὲν, ὅπως μὴ ἐγγένησϑον" ἂν δὲ 
ἐγγένησϑον, ὅπως ὅτι τάχιστα σὺν αὐτοῖς τοὺς κη- 
οίοις ἐχτετμῆσϑον. Ἰγαὶ μὰ Ζία, ἢ δ᾽ ὃς, παντάπασί 

γε. Ὧδε τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λάβωμεν, ἵν᾿ εὐκρινέστε- 
ρον ἴδωμεν ὃ βουλόμεϑα. Πῶς; Τριχῆ διαστησώμε- 
ϑα τῷ λόγῳ δημοκρατουμένην πόλιν, ὥσπερ οὖν καὶ 
ἔχει, ἕγ μὲν γάρ ποῦ τὸ τοιοῦτον γένος ἐν αὐτῇ ἐμ- 
φύεται δι ἐξουσίαν, οὖκ ἔλαττον ἢ ἐν τῇ ὀλιγαρχου- 
μένῃ. Ἔστιν οὕτω. Πολὺ δὲ γε δριμύτερον ἐν ταύτῃ 
ἢ ἐν Ἐκείνῃ. Πῶς; ᾿Εκεὶ μὲν, διὰ τὸ μὴ ἔντιμον εἰ- 
γοι, ἃλλ ἀπελαύνεσϑαι τῶν ἀρχῶν, ἀγύμναστον καὺ 
οὖχ ἐῤῥωμένον γίγνεται" ἐν δημοκρατίᾳ δὲ, τοῦτό 
που τὸ προεστὼς αὐτῆς, ἐκτὸς ὀλίχωγν. καὶ τὸ μὲν 

δοιμύτατον αὐτοῦ λέγει τε καὶ πράττει, τὸ δ᾽ ἄλλο 
περὶ τὰ βήματα προσίζον, βομβεῖ τε καὶ οὐκ ἀνέχε- 
ται τοῦ ἄλλα λέγοντος. ὥστε πάντα ὑπὸ τοῦ τοιοὺ- 
του διοικεῖται ἐν τῇ, τοιαύτῃ πολιτείᾳ, χωρὶς τινῶν 
ὀλίγων. Ἰ]άλα γε, ἡ δ᾽ ὅς. ᾿4λλο τοίνυν τοιόνδε ἀεὶ 

ἕ“- 
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ἀποκρίνεται ἐκ τοῦ πλήϑους. Τὸ ποῖον; Χρηματι- 
ζομένων που πάντων, οἵ κωσμιότατοι φύσει, ὡς τὸ 
πολὺ πλουσιώτατοι γίγνονται. Εἰϊκός. 1]λεῖστον δὴ, 
οἶμαι, τοῖς κηφῆσι μέλι καὶ εὐπορώτατον ἐγτεῦϑεν 
βλύττει. Πῶς γὰρ ἂν, ἔφη, παρά γε τῶν σμικρὸν 
ἐχόντων τὶς βλύσει;  ἤμβὶ δὴ, οἶμαι, οἵ τοιοῦ- 
τοι καλοῦνται, κηφήνων βοτάνη. Σγεδόν τι, ἕφη. 

Δῆμος δ᾽ ἂν εἴη τρέτον γένος, ὅσοι αὐτουργοΐ τε καὶ 
ἀπρώγμονες, οὐ πάνυ πολλὼ κεκτημένοι" ὃ δὴ πλεῖ- 
στόν τε καὶ κυριώτατον ἐν δημοκρατίᾳ, ὕτανπερ ἀ- 
ϑροισϑῇ. Ἔστι γὰρ, ἔφη. ἀλλ οὐ ϑαμὰ ἐϑέλει ποι- 
εἰν τοῦτο, ἐὰν μὴ μέλιτός τι μεταλαμβάνῃ. Οὐκοῦν 
μεταλαμβάνει, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀεὶ, καϑόσον δύνανται οἵ 
προεστῶτες, τοὺς ἔχοντας τὴν οὐσίαν ἀφαιρούμενοι, 

διαγνέμοντες τῷ δήμῳ, “τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ἔχειν. 11:- 
ταλαμβάνει γὰρ οὖν, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτως. ἀναγκάζονται 

᾿ δὴ, οἶμαι, ἀμύνεσθαι, λέγοντές τὲ ἐν τῷ δήμῳ καὶ 
πράττοντες ὅπη δύνανταν οὗτος ὧν ἀφαιροῦνται: 

᾿ Πῶς γὸρ οὔ; Αἰτίαν δὴ ἔσχον ὑπὸ τῶν ἑτέρων, κἂν 

᾿μὴ ἐπιϑυμῶσι γεωτερίζειν, ὡς ἐπιβουλεύουσι τῷ δή- 
μω, καί εἰσιν ὀλιγαρχικοί. Τί μὴν; Οὐκοῦν καὶ τε- 

λευτῶντες, ἐπειδὰν ὁρῶσι τὸν δῆμον οὐχ ἑκόντα, 
ἀλλ᾽ ἀγνοήσαντά τὸ καὶ ἐξαπατηϑέντα ὑπὸ τῶν δια- 
βαλόντων, ἐπιχειροῦντα σφᾶς ἀδικεῖν, τότ᾽ ἤδη, εἴτε 
βούλονται, εἴτε μὴ, ὡς ἀληϑῶς ὀλιγαρχικοὶ γίγνον- 

αὐ" οὐχ ἑκόντες, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ κακὸν ἐκεῖνος ὃ 
ηφὴν ἐντίκτει, κεντῶν αὐτοὺς. Κομιδῇ μὲν οὖν. Εἰσ- 
γγελίαι δὴ καὶ κρίσεις καὶ ἀγῶνες περὶ ἀλλήλων 
ἔγνονται. Καὶ μάλα. Οὐκοῦν ἕνα τινὰ ἀεὶ ὃ δῆμος 
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δἴωϑε διαφερόντως προΐστασϑι αὐ ἑμυτοῦ, καὶ τοῦτον 
τρέφειν τὸ καὶ αὔξειν μέγαν. Εἴωϑε γάρ. Τοῦτο μὲν 
κ᾽} 3 9.) ἃ -Ὁ τ με Υ͂ 

ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δῆλον, ὁτι ὁταν περ φύηται τύραν- ὁ 

γος, ἔκ προστατικῆς ῥίζης καὶ οὐκ ἄλλοϑεν ἐκβλα- 
στάνει. Καὶ μάλα δῆλον. ἐς ἃ ἀρχὴ οὖν ̓ μεταβολῆς 

ἐκ προστάτου ἐπὶ τύραννον; ἢ δῆλον ὅτι ἐπειδὰν 
23ϑ»,ϑᾳ.Ῥ.'κυ 2} .- - ς " Π ᾿ -.» ἴω ἤν 

ταὐτὸν ἀρξηται δοᾷν ὃ προστάτης τῷ ὃν τῷ μύϑῳ» 
[5] χ ΠΥ ΣΡ 9 ςφΓ, ᾽ - ᾿ - Υ͂ ς 
ὃς περὶ τὸ ἐν ρκαδίᾳ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ “υκαίου ἵε- 

ρὸν λέγεται; Τίς; ἔφη. Ὡς ἄρα ὃ γευσάμενος τοῦ ᾿ ρὁν λέγεται; Τίς; ἕφη. (Ὡς ἀρα ὃ γευσάμενος τὸ 
2 " ΄ τ 2] 27 ε Υ͂ ᾿ 

πριν ἢ σπλαγχνου; ὃν ἄλλοις ἀλλὼν ἱερείων. 

ἑγὸς ἐ) γκαταμεμιγμένου, ἀνάγκη δὴ τούτῳ λὐκῷῳ 78 
γέσϑαι, ἢ οὐκ ἀκήκοας τὸν λόγον; ᾿Ἔγωγε. ρ᾽ οὖν 

ἰδ τ ᾽ 

οὕτω, καὶ ὃς ἂν δήμου προεστὼς, λαβὼν σφόδρα 
27 Α΄ 9 2 

πειϑόμεγον ὁχλον, μὴ ἀπόσχηται ἐμφυλίου αἵματος, 
η,32 ς» 2 τ ᾿ ῳ δὶ 
ἀλλ ἀδίκως ἐπαιτιώμενος (οἷα δὴ φιλοῦσιν) εἰς δι- 

2] ω ᾿ τ 

καστήρια ἄγων μιαιφονῇ, βίον ἀνδρὸς ἀφανίζων, 
ῇ Φ ᾽ « 

γλώττῃ τὸ καὶ στόματι ἀνοσίῳ γευόμενος φόνου ξυγε, 
γεγοῦς, καὺ ἀνδρηλατῇ, καὶ ἀποκτιννύῃ, καὶ ὑποση-᾿ 

7 Ὁ 5 ᾽ »ο“- ! 

μαίνῃ χρεῶν τε ἀποκοπὰς καὶ γῆς ἀναδασμόν" ἄρα 
τῷ τοιούτῳ ἀνάγκη δὴ τὸ μετῶ τοῦτο καὶ εἵμαρταῦ 
ἢ ἀπολωλέναι ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν, ἢ τυραννεῖν, καὶ λὺτ 
κῳ ἐξ ἀνϑρώπου γένεσυ ων Πολλὴ, ἢ ἔφη. Οὗτος δὴ, 
ἔφην, ὃ στασιάζων γίγνεται πρὸς τοὺς ἔχοντας τὰς 
οὐσίας. οὗτος ἄρ οὖν ἐκπεσὼν μὲν, καὶ κατελϑὼψ᾽ 

βίᾳ τῶν ἐναθῦνν τύραννος ἀπειργασμένος κατέρχετ, 
ται. δῆλον. ᾿Εν δὲ ἀδύνατοι ἐχβάλλειν αὐτὸν ὦσιν, ὁ 

ἢ ἀποκτεῖναι διαβάλλοντες τῇ πόλει, βιαίῳ δὴ θοὸν ἢ 
νάτῳ ἐπιβουλεύουσιν ἀποκτινγύναι λάϑρα. ΦΙιλεῖ " 
γοῦν, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτω γίγνεσθαι. Τὸ δὴ τυραννικόν, ἰ 

Π! 

᾿ 

᾿ 
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αἴτημα τὸ πολυϑρύλλητον ἐπὶ τούτῳ πάντες οἵ εἰς 
τοῦτο προβεβηκότες ἐξευρίσκουσιν, αἰτεῖν τὸν δὴ- 
μὸν φύὑλακάς τινὰς τοῦ σώματος, ἵνα σῶς αὐτοῖς ἢ 

ὃ τοῦ δήμου βοηϑός. Καὶ μάλ᾽, ἔφη. “ιδόασι δὴ, 
οἶμαι, δείσαντες μὲν ὑπὲρ ἐκείνου, θαῤῥήσαντες δὲ 
πὲρ ἑαυτῶν. Καὶ μάλα. Οὐκοῦν τοῦτο ὅταν ἴδῃ ἀ- 
: ᾿ Ἢ ἣ  ΨῬΘΟΥ Γ 

νὴρ χρήματα ἔχων, καὶ μετὰ τῶν χρημάτων αἰτίαν 
μισόδημος εἶναι, τότε δὴ οὗτος, ὦ ἑταῖρε, κατιὶὶ τὸν 

Κροίσῳ γα εν χρησμὸν --- -πολυψηφῖδα παρ᾽ 
Ἑρμον φεύγει, Οὐδὲ μένει, οὐδ᾽ αἰδεῖται κακὸς εἶ- 

ναι. Οὐ γὰρ ὅν, ἔφη, δεύτερον αὖϑις αἰδεσϑείη. Ὃ 
δέ γε, οἶμαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καταληφϑεὶς ϑανάτῳ δίδο- 
εαι. ἀνάγκη. Ὃ δὲ δὴ προστάτης ἐκεῖνος αὐτὸς τῆς 
πόλεως δῆλον δὴ ὅτι μέγας μεγαλωστὶ οὐ κεῖται, ἀλ- 
λὰ καταβαλὼν ἄλλους πολλοὺς, ἕστηκεν ἐν τῷ δίφρῳ, 
τῆς πόλεως τύραννος ἀντὲ προστάτου ΤΉΡΕΟΚΎΤΕ ἐσμέ- 

γος. Τί δ᾽ οὐ μέλλει; : ἔφη. ἀιιϑωμεν δὴ τὴν εὐδαι- 
μονίαν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τοῦ τε ἀνδρὸς, καὶ τῆς πόλεως ἐν 
ἦ ἂν ὃ τοιοῦτος βροτ τὸς ἐγγέ γηταῖ. Πάνυ μὲν οὗν, 
ἔφη, διέλϑωμεν. Ἂρ' οὖν, εἶπον, οὐ ταῖς μὲν πρώταις 
ἡμέραις τε χαὶ χρόνῳ προσγελῷ τὸ καὶ ἀσπάζεται 

πάντας, ᾧ ἂν περιτυ) χάνῃ; καὶ οὔτε τύραννος φη- 
σὲν εἶναν, ὑπισχνεῖταί τὲ πολλὰ καὶ ἰδίᾳ καὶ δημο- 
σίᾳ; χρεῶν τε ἡλευϑέρωσε, καὶ γῆν διένειμε δήμῳ τὸ 

καὶ τοῖς, πὲρὸ ἑαυτόν; καὶ πᾶσιν ἵλεώς τε χαὶ πα- 

τρῷος εἶναι προσποιεῖται; ᾿Ἱνάγκη, ἔφη. Ὅταν δὲέγε, 
οἧμαι, τοῦς τοὺς ἔξω ἐχϑροὺς τοὺς τας καταλλαγῇ, 

τοὺς δὲ καὶ διαφϑείρῃη, καὶ ἡσυχία ἐκείνων γένηται, 

πρῶτον μὲν πολέμους τινὸς ἀεὶ κινεῖ, ἵν ἐν χρείᾳ 
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ἡγεμόνος ὃ δῆμος ἢ. Εἰκός γε, Οὐκοῦν καὶ ἵνα χφή- 
ματα εἰσφέροντες, πένητες γινόμενοι, πρὸς, τὸ χαϑ' 
ἡμέραν ἀναγκάζωνται εἶναι, καὶ ἧττον αὐτῷ ἐπιβου- 
λεύωσι. 41λον. Καὶ ἄν γε τινὰς, οἶμαι, ὑποπτεύῃ, 
ἐλεύϑερα φρονήματα ἔχοντας, μὴ ἐπιτρέψειν αὐτῷ 
ἄρχειν, ὅπως ἂν τούτους μετὰ προφάσεως ἀπολλύῃ, 
ἐνδοὺς τοῖς πολεμίοις. τούτων πάντων ἕγεκα τυρά»- 
νῳ αἰεὶ ἀνάγκη πόλεμον ταράττειν. ᾿ἡνάγκη. Ταῦτα 
δὴ ποιοῦντα, ἕτοιμον μᾶλλον ἀπεχϑάνεσϑαι τοῖς 
πολίταις. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν καὶ τινὰς τῶν ξυγ- 

καταστησάντων καὶ τῶν ἐν δυνάμει ὄντων, παῤῥη- 
σιάζεσϑαι καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς ἀλλήλους, ἐπι- 
σλήττοντας τοῖς γιγνομένοις, οἵ ἂψ τυγχάνωσιν ἂν- 
δρικώτατοι ὄντες. Εἰκός γε. Ὑπεξαιρεῖν δὴ τούτους 

πάντας δεῖ τὸν τύραγγον, εἰ μέλλει ἄρξειν" ἕως ἂν 

ειἦτε φίλων μὴτ᾽ ἐχθρῶν λίπῃ μηδένα, ὅτου τὶ ὄφε- 
λος. 4 ῆλον. ᾿᾽Οξέως ἀρὰ δεῖ δρᾷν αὐτὸν, τίς ἀνδρεῖ-- 

ος, τίς μεγαλόφρων, τίς φρόνιμος, τίς πλούσιος" καὶ 

οὕτως εὐδαίμων ἐστὴν ὥστε τούτοις ἅπασιν ἀνάγκη 
αὐτῷ, εἴτε βούλεται εἶτ μὴ, πολεμίῳ εἶναι, καὶ ἔπι- 
βουλεύειν, ἕως ἂν. καϑή ἤΘΗ τὴν πόλιν. Καλόν . 75; ἕφη, 

καϑαρμόν. Ἰγαὶ, ἣν ὃ. ἐγὼ, τὸν ἐναντίον ἢ οἵ ἰατροὶ 
τὰ σώματα. οὗ μὲν γὰρ τὸ χείριστον ἀφαιροῦντες, 
λείπουσι τὸ βέλτιστον" ὃ δὲ, τοὐναντίον. Ως ἕοικε 
γὰρ, αὐτῷ, ἕϊ χγἀ ἵπερ ἄρξει. Ἔν ἰχ, γὰρ, αὐτῷ, ἔφη, ἀνάγκη, εἴπερ ἄρξει. μακαρίᾳ 
2) - 2 ᾿ ΕῚ " ἢ εὶ ᾿ ΡῚ 

ἄρα, εἶπον ἐγὼ, ἀνάγκῃ δέδεται, ἢ προστάττει αὖὔ- 
0 , - -»ο’᾿ Ν᾿) Ἂ 

τῷ ἢ μετὰ φαύλων τῶν πολλῶν οἰκεῖν, καὶ ὑπὸ τοὐ- 
Π .ν . φῳ-ν ἼΩΝ Υ “δ Φ.,55 

τῶν μισούμεγον, ἢ μὴ ζῆν. Ἐν τοιαύτῃ, ἢ δ᾽ ος. “ρ 
οὖν οὐχὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον τοῖς πολίταις ἀπεχϑάνηται 
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ταῦτα δρῶν, τοσούτῳ πλειόνων καὶ πιστοτέρων δο- 
ρυφόρων δεήσεται; Πῶς γὰρ οὔ; Τίνες οὖν οἵ πι- 

στοί; καὶ πόϑεν αὐτοὺς μεταπέμψεται ̓ Αὐτόματοι, 
ἔφη, πολλοὶ ἡξουσι πετόμενοι, ἐὰν τὸν μισϑὸν διδῷ. 
Κηφῆνας, ἣν δ᾽ ἐγὼ, γὴ τὸν Κύνα, δοκεῖς αὖ τινὸς 
μοὶ λέγειν ξενικοὺς τε καὶ παντοδαπούς. “Ἱληϑῆ γὰρ, 
ἔφη, δοκῶ.σοι. Τοὺς δὲ αὐτόϑεν ἀρ᾽ οὐκ ἂν ἐθϑελή- 
σειε; Πῶς; Τοὺς δούλους ἀφελόμενος τοὺς πολίτας, 

ἐλευϑερώσας, τῶν περὶ ἑαυτὸν δορυφύρων ποιήσα- 
σϑαι. Σφόδρα γε, ἔφη" ἐπεί τοι καὶ πιστότατον αὖ- 
τῷ οὗτοι εἰσίν. Ἢ μακάριον, ἦν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις τυ- 
ράγνου χρῆμα, εἰ τοιούτοις φίλοις τε καὶ πιστοῖς ἂν- 

δράσι χρῆται, τοὺς προτέρους ἐκείνους ἀπολέσας. 
᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη, τοιούτοις γε χρῆται. Καὶ ϑαυμάξου- 

' 

ὶ 

Ϊ 

σι δὴ, εἶπον, οὗτοι οἱ ἑταῖροι αὐτὸν, καὶ ξύνεισιν οὗ 
γέοι πολῖται" οἱ δ᾽ ἐπιεικεῖς μισοῦσέ τε καὶ φεύγου- 

Σ 3 39 ον Ξ3 2 ῳ 

σι. Τί ὃ οὐ μέλλουσιν; Οὐκ ἐτὸς, ἡ» δ᾽ ἐγὼ, ἢ .τὸ 
δία: ὅλω ἣν δοκεῖ εἶ ὺὑ ὁ Εὐριπὲδ τραγῳδέω ὁλως σοφὸν δοκεῖ εἰναι, καὶ ὁ Ευριπέδης 

Σ 32 - Π «; »οΡὉ ΄“- 

διαφέρων ἐν αὐτῇ. Τί δὴ; Ὅτι καὶ τοῦτο πυκνῆς δι- 
’ 5΄, Ἢ ) ἂν ε ΟῚ] Χ Τ ἢ 

αγνοίας ἐχόμενον ἐφρϑεγξατο, ὡς ἄρα σοφοῦ τυρανγοῦ 
-Ὁ »- ἊΠ Δ ὴ Υ̓͂ 

εἰσν τῇ οοφῶν συνουσίᾳ. καὶ ἕλεγε δηλογότι τούτους 
“: ᾽ ν Γ -;! ΝΠ Θ5.. τ ἥ 3 

εἰναι τοὺς σοφοὺς οἷς ξύνεστι. Καὶ ὡς ἰσύϑεόν 7: 
ἔφη, τὴν τὐραμνίδα ἐγκωμιάξει, καὶ ἕτερα πολλὰ, καὶ 

οὗτος καὶ οἵ ἄλλοι ποιηταί. τ εὐθύ τι ἔφην, ἅτϑε 
σοφοὶ ὄντες οἱ τῆς τραγῳδίας ποιηταὶ, συγγινώσκου- 

»-Ὁ ΧΝ ῳ ΕἸ Ὁ 

σιν ἡμῖν τε καὶ ἐκείνοις ὅσον ἡμῶν ἐγγὺς πολιτεύονγ» 
[ας 3 5 ι - ᾿ 

ται ὅτι αὐτοὺς εἰς τὴν πολιτείαν οὐ παραδεξόμεϑα, 

ἅτε τυραννίδος ὑ ὑμνητάς. Οἶμαι ἔγωγ, ἔφη, συγγε- 

γώσκουσιν ὅσοι πέρ γε αὐτῶν κομψοΐ" εἰς δέ γε, οἷν 
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μαι, τὸς ἄλλας περιϊόντες πόλεις͵, ξυλλέγοντες τοὺς 
ὄχλους, καλὰς φωνὰς καὶ μεγάλας καὶ πιϑανὰς μι- 

σϑωσάμενοι, εἰς τυραγννέδας τε καὶ δημοκρατίας ἕλ- 

κουσι τὰς πολιτείας. Ἰϊάλα γε. Οὐκοῦν καὶ προσέτι 
τούτων μισϑοὺς λαμβάνουσιν, καὶ τιμῶνται, μάλι- 
στὰ μὲν, ὥσπερ τὸ εἰκὸς, ὑπὸ τυράννων, δεύτερον 
δὲ, ὑπὸ δημοκρατίας. ὅσῳ δ᾽ ἂν ἀνωτέρω ἴωσι πρὸς 
τὸ ἄναντες τῶν πολιτειῶν, μᾶλλον ἀπαγορεύει αὖ- 

τῶν ἡ τιμὴ, ὥσπερ ὑπὸ ἄσθματος ἀδυνατοῦσα πο- 

ρεύεσϑαι. Πάνυ μὲν οὖν. ᾿Αλλὰ δὴ, εἶπον, ἐνταῦϑα 

μὲν ἐξέβημεν" λέγωμεν δὲ πάλιν ἐκεῖνο τὸ τοῦ τυ- 
ράγγου στρατόπεδον, τὸ καλόν τε καὶ πολὺ καὶ που- 

λον, καὶ οὐδέποτε ταὐτὸν, πόϑεν ϑρέψεται. “1ἢ- 

λον, ἔφη, ὅτι ἐών τε ἱερὰ χρήματα ἢ ἐν τῇ πόλει, 
ταῦτα ἀναλώσει, ὅποι ποτὲ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ τὰ τῶν 
ἀποδομένων, ἐλάττους εἰσφορᾶς ἀναγκάζων τὸν δῆ- 

μον εἰσφέρειν. Τί δ᾽ ὅταν δὴ ταῦτα ἐπιλίπη; 4λον», 
ἔφη, ὅτι ἐκ τῶν πατρῴων ϑρέψεται αὐτός τε, καὶ οἵ 
συμπόται τε, καὶ ἑταῖρον καὶ ἑταῖραι. Πανϑάνω, ἦν 
δ᾽ ἐγὼ, ὅτι ὁ δῆμος ὃ γενγήσας τὸν τύραννον, ϑρέ- 
ψεν αὐτόν τὸ καὶ ἑταίρους. Πολλὴ, ἔφη, αὐτῷ ἀνά- 
γκη. Πῶς λέγεις; εἶπον" ἐάν τε ἀγανακτῇ τὲ καὶ λὲ- 
γῃ ὃ δῆμος ὅτι οὔτε δίκαιον τρέφεσϑαι ὑπὸ πατρὸς 
υἱὸν ηβῶντα, ἀλλὰ τοὐναντίον ὑπὸ υἱέος πατέρα, οὔ- 

τε τοὗτου αὐτὸν ἕνεκα ἐγέννησε τὲ καὶ κατέστησεν, 
ἕνα ἐπειδὴ μέγας γένοιτο, τότε αὐτὸς δουλεύων τοῖς 

αὑτοῦ δούλοις, τρέφοι ἐκεῖνόν τὸ καὶ τοὺς δούλους 
μετὰ ξυγκλύδων ἄλλων" ἀλλ ἵνα ὑπὸ τῶν πλουσίων 

τε καὶ καλῶν κἀγαϑῶν λεγομένων ἐν τῇ πόλει ἐλευ- 
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ϑερωϑείη ἐκείνου προστάντος. καὶ νῦν κελεύει ἀπιέ- 

γαιν ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε καὶ τοὺς ἑταίρους, ὥσπερ 

πατὴρ υἱὸν ἐξ οἰκίας μετὼ ὀχληρῶν συμποτῶν ἐξι- 
λαύγνων. Τνώσεταί γε νὴ “Ἴ͵α, ἢ δ᾽ ὃς, τότ ̓ ἦδη ὃ ἱμῇ 
μος οἷος οἷον ϑρέμμα γεννῶν, ἠσπάζετό τε καὶ ηὔξε 

καὶ ὅτι ἀσϑεγέστερος ὧν, ἰσχυροτέρους ἐξελαύνει. 
πῶς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις; τολμήσει τὸν πατέρα βιάζε- 
σϑαι, κἂν μὴ πεέϑηται, τύπτειν, ὃ τύραννος; [Ἰναὶ, 

ἃ ἐἔἰ 5 ν 
“ἔφη, ἀφελόμενός γε τὰ ὅπλα. Πατραλοίαν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
λέγεις τύραννον, καὶ χαλεπὸν γηροτρόφον" καὶ, ὡς 
ἔοικε, τοῦτο δὴ ὁμολογουμένη ἂν ἡδη τυραννὶς εἴη, 
καὶ, τὸ λεγόμενον, ὃ δῆμος φεύγων ἂν καπγὸν δου- 

λείας ἐλευϑέρων, εἰς πῦρ δοῦλον δεσποτείας ἂν ἐμ- 
πεπτωκὼς εἴη, ἀντὶ τῆς πολλῆς ἐκείνης καὶ ἀκαίρου 
κρύγέμεν τὴν χαλεπωτάτην τὲ καὶ πικροτάτην δού- 
λων δουλείαν μεταμπισχόμενος. Καὶ μάλα, ἔφη, ταῦ- 

τα οὕτω γέγνεται. τί οὖν, εἶπον, οὐκ ἐμμελῶς ἡ ἡμῖν 
εἰρήσεται, ἐὰν φῶμεν ἱκανῶς διεληλυϑέναι ὦ ὡς μετα- 
βαίνει τυραννὶς ἐκ δημοκρατίας, γεγομένη τε, οἵα 
ἐστί; Πάγυ μὲν οὖν ἱκαγῶς, ἔφη. 
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ΓΜ ΤΝΩΣΕ 

Π ὃ. Μ. χουν 
Π 

ὙΡΡΙ ΔΙ 

ΤΙ «4 Ὸ ΤυΣ δ ν λΣι 

ΤΟΣ δὴ λοιπὸς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὅ τυραννικὸς ἀνὴρ, 
ὀχέψούναι πῶς τε μεϑίσταταιν ἐκ τ Ἐπ ΝΟ, γε- 
γόμενός τε, ποῖός τις ἐστὶ, καὶ τίνα τρόπον ζῇ, ἄϑλιον, 
ἢ “μακάριον. «Τοιπὸς γὰρ οὖν ἔτι οὗτος, ἔφη. Οἷσϑ' 

οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὃ ποϑῶ ἔτι; Τὸ ποῖον; Τὸ τῶν ἐπι-: 
ϑυμιῶν, οἷαί τε καὶ ὅσαι εἰσὶν, οὔ μοι δοκοῦμεν 
ἱκανῶς διῃρῆσϑαι. τούτου δὲ ἐνδεῶς ἔχοντος, ἄσο- 

φεστέρα ἔσται ἡ ζήτησις οὗ ζητοῦμεν. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ 
ὑς, ἔτι ἐν καλῷ. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ σκόπει ἡ ὁ ἐμ 
αὑταῖς β βούλομαι ἰδεῖν, ἔστι δὲ τόδε" τῶν» μὴ ἀνα- 
γκαίων ἡδονῶν τὲ καὶ ἐπιϑυμιῶν δοκοῦσι τινὲς μοὲ 
εἶναν παράνομοι" αἱ κινδυνεύουσι μὲν ἐγγίνεσθϑαν 

Ν Ὡω -᾿ 
παντὶ κολαζόμεναν δὲ ὑπό τὲ τῶν νγύμων καὶ τῶν 

᾿ Ὁ ᾿ Υ͂ 2 Υ ϑ 4 βελτιόνων ἐπιϑυμιῶν μετὰ λόγου, ἐνίων μὲν ἀνϑρώ- 
4 
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᾿ οι. 3 
πῶὼν 1) παντύόπασιν ἀπαλλάττεσϑαι, ἢ ὀλίγαι λείπε- 
σϑαι καὶ ἀσϑενεῖς" τῶν δὲ, ἰσχυρότεραι καὶ πλείους. 

᾿ ᾿ ; ᾽ γεν. (7 

“ἐγεις δὲ τίνας, ἔφη, ταύτας; Τὰς περὶ τὸν ὕπνον, 
“ τη ον ἢ ᾿ ᾿ [] " ΕΥ, ᾿"" 
ἢ» δ᾽ ἐγὼ, ἐγειρομένας" οτὰν τὸ μὲν ἄλλο τῆς ψυ- 

οῳ ς [σ᾽ Χ Ἃ 3 5 

χῆς εὕδη, ὅσον λογιστικὸν καὶ ἡμερον, καὶ ἄρχον ἔ- 
᾿ “ΣαἝἍ. ᾿ 2) 2λ 2 

κεένου" τὸ δὲ ϑηριῶδές τε καὶ ἄγριον, ἢ σίτων ἢ μέ- 
᾽ - 5 [δὶ 

ϑὴς πλησϑὲν, σκιρτᾷ τε, καὶ ἁἀπωσάμενον τὸν ὕπνον, 
. ΟΝ, ἄγε 5 Γ ι ς - Υ ες ᾿ ΒῚ 

ζητῇ ἱέναν καὶ ἀποπιμπλάγαι τὰ αὑτοῦ ηϑη. οἰσϑ 
ῳ -Ὡ - -Ὁ» 

ὁτυ πάντα ἕν τῷ τοιούτῳ τολμᾷ ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πά- 
ἐ ᾽ “ ’ Ἂν, 

σῆς λελυμένον τὸ καὶ ἀπηλλαγμένον αἰσχύνης καὶ 
«-- Υ εὐ 

φοονήσεως. μητρὶ τε γὰρ ἐπιχειρεῖν μέγνυσθαι, ὡς 
Ἷ 3 . ΡῚ -Ὁ 2! εν 

οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλῳ τε ὁτῳοῦν ἀγνϑρώπων καὶ 
ϑεῶν καὶ ϑηρίων" μιαιφογεῖν τὲ ὁτιοῦν " βρώματός 

δον τ' 2) ΕἸ τε ἀπέχεσϑαι μηδενός. καὶ ἕνὲ λόγῳ, οὔτε ἀνοίας 
2 ι 5 [ 27 5 Υ̓ πῚ , 2; 

οὐδὲν ἐλλείπει, οὔτε ἀναισχυντίας. “ληϑέστατα, ἔφη, 
γ ἈΕῚ ΕΥ̓ -»-Ὁ “. ὧν 

λέγεις. “Ὅταν δὲ γε, οἶμαι, ὑγιεινῶς τις ἔχῃ αὐτὸς 
« Ὺ Π τ) ’ 

αὑτοῦ καὶ σωφρόνως, καὶ εἰς τὸν ὑπγον ἴη, τὸ λογι- 

στικὸν μὲν ἐγείρας ἑαυτοῦ, καὶ ἑστιάσας λόγων κα- 
λῶν καὶ σκέψεων, εἰς σύννοιαν αὐτὸς αὑτῷ ἀφικόμε- 
γος" τὸ ἐπιϑυμητικὸν δὲ μὴτε ἐνδείᾳ δοὺς, μήτε 

ε; ΒλῚ Ὡ Ἃ ᾿ ᾿ 

πλησμονῇ, πως ἂν κοιμηϑῇ, καὶ μὴ παρέχῃ ϑόρυ- 
ω -Ὁ δ.) : ς 2. γον 3 

βὸν τῷ βελτίστῳ, χαῖρον ἢ λυπούμενον, ἀλλ᾽ ἐῶν αὖ- 
Υ ω“9 εἰ δ᾿ [ Υ -»Ἥ Ἂς τὴ τιν τὸ καϑ' αὑτὸ μόνον καϑαρὸν σκοπεῖν καὶ ὑρέγεσϑαι 
οω Γ νι " 5 2) »"Ἦ᾽ 

τοῦ αἰσϑάνεσθαι ὃ μὴ οἶδεν, ἡ τι τῶν γεγονότων, ἢ 
ΕΥ̓ ᾽ν Ἀ ᾿ τ ᾿ ᾿ τ ἴῃ 
ὄντων, ἢ καὶ μελλόντων" ᾿ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ ϑυμο- 

ι ΠῚ ᾿ 2 Π 3 " 

εἰδὲς πραῦνας, καὶ μὴ τισιν εἰς ὀργὰς ἐλθὼν, κεκι- 

γημένῳ τῷ ϑυμῷ καϑεύδη: αλλ ησυχάσ ἐν τὼ Ἱμένῳ τῷ ϑυμῷ καϑεύδη" ἀλλ ησυχάσας μὲ 
Υ̓ 3) τ ᾿ Υ 2 - ῖ Ἧς δεν ᾿: δύο εἴδη, τὸ τρέτον δὲ κινήσας ἐν ᾧ τὸ φρονεῖν ἐγγί 
; [ο] μ᾿ Υ͂ “ 2 ὶ δ᾽ ο-ἷὃ 31:τ- Π 

γλεταν, οὕτω ἀγαπαύηται" οἰσϑ' οτι τῆς τ᾽ ἀληϑείας 

θὰ. Τυς Χ 
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ἐν τῷ τοιούτῳ μάλιστα ἅπτεται, καὶ ἥκιστα παράγο- 
μοι τότε αἵ ὄψεις φαντάζονται τῶν ἐνυπνίων. ΠΝ 

τελῶς μὲν οὖν, ἔφη, οἶμαι οὕτω. Ταῦτα μὲν τοίνυν 
ἐπιπλέον ἐξήχϑημεν εἰπεῖν" ὁ δὲ βουλόμεϑα γγνῶγαι, 
τόδ᾽ ἐστὴν, ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνομον 
ἐπιϑυμιῶν εἶδος ἑκάστῳ ἔνεστι, καὶ πάνυ δοκοῦσιν 
ἡμῶν ἐνίοις μετρίοις εἶναι. τοῦτο δὲ ἄρα ἐν τοῖς ὕ- 
πγοις γίγνεται ἔνδηλον. εἶ οὖν τι δοκῶ λέγειν, καὶ 
συγχωρεῖς, ἄϑρει. ᾿Αλλὰ ξυγχωρῶ. Τὸν τοίνυν δη- 
μοτικὸν ἀγαμνήσϑητι οἷον ἔφαμεν εἶναι. ἢν δέ που 
γεγονὼς ἐκ νέου ὑπὸ φειδωλῷ πατρὶ τεθραμμένος, 
τὸς χρηματιχὰς ἐπιϑυμίας τιμῶντι μόγας, τὰς δὲ μὴ 
ἀναγκαίους, ἀλλὰ παιδιᾶς τὲ καὶ καλλωπισμοῦ ἕνε- 
καὶ γιγνομένας, ἐσμμί θεῖ, ἢ γάρ; Ἰγαί. Σὺν ενό- 

μεγος δὲ κομψοτέροις ἀνδράσι, καὶ μεστοῖς ὧν ἄρτι 
διήλθομεν ἐπιϑυμιῶν, δρμὴήσας εἰς ὕβριν τε πᾶσαν 
καὶ τὸ ἐκείνων εἶδος, μίσει τῆς τοῦ πατρὸς φειδωλίας, 

φύσιν δὲ τῶν διαφϑειρόντων βελτίω ἔχων, ἀγόμενος 
ἀμφοτέρωσε, κατέστη εἰς μέσον ἀμφοῖν τοῖν τρόποιν' 
καὶ μετρίως δὴ, ὡς ᾧετο, ἑκάστων ἀπολαύων, οὔτε 
ἀνελεύϑερον οὔτε παράνομον βίον ζῆ, δημοτικὸς ἐξ 
ὀλιγαρχικοῦ γεγονώς. ἫΝ γὰρ, ἔφη, καὶ ἔστιν αὕτὴ 
ἢ δόξα περὶ τὸν τοιοῦτον. Θὲς τοίγυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
πάλιν τοῦ τοιούτου ἢ Ἰδη πρεσβυτέρου γεγονότος γέον 
υἱὸν ἐν τοὶς τούτου αὖ ἦϑεσι τεθραμμένον. Τίϑημι. 

τίϑει τοίνυν καὶ τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν γιγνό- 
μένα ἅπερ καὶ περὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ" ἀγόμενόν τὸ 
εἰς πᾶσαν παρανομίαν, ὀνομαζομένην δ᾽ ὑπὸ τῶν 
ἀγόντων ἐλευθερίαν ἅπασαν" βοηϑοῦντά τε ταῖς ἔν 
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μέσῳ ταύὗταις ἐπιϑ υμίαις πατέρα τε καὶ τοὺς ἄλλους 

οἰκείους, τοὺς δ᾽ αὐ παραβοηθοῦντας" ὅταν δ᾽ ἐλ- 

πίσωσιν οἵ δεινοὶ μάγοι τε καὶ τυραγγοποιοὶ οὗτοι 
μὴ ἄλλως τὸν νέον καϑέξειν, ἔρωτά τινὰ αὐτῷ μηχα- 
γωμέγνους ἐμποιῆσαι, προστάτην τῶν ἀργῶν καὶ τὰ 
ἕτοιμα διανεμομένων ἐπιϑυμιῶν, ὑπόπτερον καὶ μέ- 
7γαν ληφῆνα τινά. 1) τέ ἄλλο οἴει εἶναι τὸν τῶν τοι- 
οὑὕὑτων ἔρωτα; Οὐδὲν ὃ ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὃς, ἀλλ᾽ ἢ τοῦτο: 
Οὐκοῦν ὅταν δὴ περὲ αὐτὸν βομβοῦσαιν καὶ αἵ ἄλλαι 
ἐπιϑυμέαι, ϑυμιαμάτων τὲ γέμουσαν καὶ μύρων καὺ 
στεφάνων καὶ οἴνων, καὶ τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις συ»- 

ουσίαις ἡδονῶν, ἀνειμένων ἐπὶ τὸ ἔσχατον, αὔξουσαν 
τὲ καὶ τρέφουσαι, πόϑου χκεντρον ἐμποιήσωσι τῷ κη- 
φῆνι, τότε δὴ δορυφορεῖταί τε ὑπὸ μανίας καὶ οἱςρᾷ 
οὗτος ὁ προστάτης τῆς ψυχῆς" καὶ ἐάν τινας ἐν αὗ- 

τῷ δόξας ἢ ἐπιϑυμίας λέβη ποιουμένας χρηστὰς, καὶ 
ἔτι ἐπαισχυγομένας, ἀποκτείνει τε καὶ ἕξω ὡϑεῖ παρ᾽ 
αὑτοῦ, ἕως ἂν καϑήρη σωφροσύνης, μανίας: “δὲ πλη- 
ρώσῃ ἐπακτοῦ.  ἽΠαντελῶς, ξφήη, τυρι  ικοῦ ἀνδρὸς 

λέγεις γένεσιν. Ἂρ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, καὶ τὸ πάλαι διὼ 
τὸ τοιοῦτον τύραννος ὃ Ἔρως λέγεται; ; Κινδυνεῦει, 
ἔφη. Οὐκοῦν, ὦ φίλε, εἶπον, καὶ μεϑυσϑ εὶς ἀνὴρ, 
τυραγγικόν τι φρόνημα ἴσχει; Ἴσχει γάρ. Καὶ μὴν 

ὅγε μαινόμενος καὶ ὑποκεκιγηκὼς οὗ μόνον ἀνϑρώ- 
πων ἀλλὰ καὶ ϑεῶν ἐπιχειρεῖ τὸ καὶ ἐλπίζει δυνατὸς 
εἶγαι ἄρχειν. Καὶ μάλ, ἔφη. Τυρανγικὸς δὲ, ἢν δ᾽ 
ἐγὼ, ὦ δαιμόνιε ἀνὴρ, ἀκριβῶς γίγνεται, ὅταν ἢ φὺ- 
σει, ἢ ἐπιτηδεύμασιν, ἢ ἀμφοτέροις, μεϑυστικός τε 
καὶ ἐρωτικὸς καὶ μελαγχολικὸς γένηται. Παντελῶς 

Χ 5 
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μὲν οὔν. Τίγνεται μὲν, ὧς ἔοικεν, οὕτω ὃ τοιοῦτος 

ἀνήρ" ζὴ δὲ δὴ πῶς; Τὸ τῶν παιζόντων, ἔφη, τοῦ- 
τὸ οὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς. «Πέγω δὴ, ἔφην. οἶμαι γὰρ, τὸ 
μετὰ τοῦτο ξοοταὶ γίγνονται παρ᾿ αὐτοῖς, καὶ κῶ- 

μοι, καὶ ϑαλίαι, καὶ ἑταῖραι, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα 

ὧν ἂν Ἔρως τύραννος ἕνδον οἰκῶν διακυβερνῴη τιὰ 
τῆς ψυχῆς ἅπαντα. “Δνάγκη, ἔφη. ΨΩ οὖν οὐ πολ- 

λαὲ καὶ δειναὺ παραβλαστάνουσιν ἐπειϑυμίαν ἡμέρας 
τε καὶ γυκτὸς ἑκάστης, πολλῶν δεόμενοι; Πολλαὶ 

μέντοι. Ταχὺ ἄρα ἀναλίοκονται ἐάν τινες ὦσι πρός- 
οδοι. Πῶς δ᾽ οὖ; αὶ μετὰ τοῦτο δὴ δανεισμοὶ καὶ 
τῆς οὐσίας “παραιθέσεις, 1 μὴν. Ὅταν δὲ δὴ παντὶ 
ἐπιλίπῃ, ἄρα οὐὖκ ἀνάγκη μὲν τὰς ἐπιϑυμίας βοᾶν 
πυκνάς τὸ χαὺ σφοδρὰς ἐγγενεοττευμένας, τοὺς δ᾽ ὥὡς- 
περ ὑπὸ κέντρων ἐλαυνομένους, τῶν τε ἄλλων ἐπιϑυ- 
μιῶν, καὶ διαφερόντως ὑπ αὐτοῦ τοῦ Ἔρωτος, σεά- 

σαῖς, ταὺς ἄλλαις, ὥσπερ δορυφόροις, ἡγουμένου, οἵ- 
στρῷν, καὶ σκοπεῖν τίς τι ἔχει, ὃν δυνατὸν ἀφελέ- 
σϑαν ἀπατήσαντα, ἢ βιασάμενον. Σφόδρύ γ᾽, ἔφη. 
“ἀναγκαῖον δὴ πανταχόϑεν φέρειν, ἢ με} αλοὶο: ὠδῖοί 

τε καὶ ὀδύναις ξυγέχεσϑαι. “Ἀναγκαῖον. Ἂφ οὖν, 

ὥσπερ αὗ ἐν αὐτῷ ἡδογαὶ ἐ ἐπιχιγνόμεναι τῶν ἀρχαίων 
πλεῖον εἶχον, καὶ τὰ ἐκείνων ἀφῃροῦντο, οὕτω καὺ 
αὐτὸς ἀξιώσειν, νεώτερος ὧν, πατρός τε καὶ μητρὸς 
πλέον ἔχειν, καὶ ἀφαιρεῖσϑαι , ἔαν τὸ αὑτοῦ μέρος 
ἀναλώσῃ, ἀπονειμάμενος τῶν πατρῴων; «ἀλλὰ τέ 
μήν; ἔφη. ᾿πὰν δὲ δὴ αὐτῷ μὴ ἐπιτρέπωσιν, ἄρα οὐ 
τὸ μὲν πρῶτον ἐπιχειροῖ ἂν κλέπτειν καὶ ἀπατῶν 

ἊΝ, Υ τ ες ΄ - 

τοὺς γονέας; Πάντως. “Οπότε δὲ μὴ δύναιτο, ἀρπά- 
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ζον ἂν καὶ βιάζοιτο μετὰ τοῦτο; Οἶμαι, ἔφη. ᾿ἅντε- 
χομένων δὴ καὶ μαχομένων, ὦ ϑαυμάσιε, γέροντός 
τε καὶ γραὺς, ἀρ εὐλαβηϑείη ἂν καὶ φείσαιτο μή τι 
δράσαι. τυραννικόν; Οὐ πάνυ, ἢ δ᾽ ὃς, ἔγωγξ ϑαῤ- 
ῥῶ περὲ τῶν γονέων τοῦ τοιούτου. “4λλ᾽, ὦ ̓ Αδείμαν- 
τε, πρὸς Ζ]ιὸς, ἕνεκα γεωστὶ φίλης καὶ οὐκ ἀναγκαίας 

ἑταίρας γεγονυίας, τὴν πόλυΐζ φίλην καὶ ἀναγκαίαν 
μητέρα, ἢ ἕνεκα ὡραίου γεωστὲὶ φίλου γεγογύτος, οὐκ 
ἀναγκαίου, τὸν ἀωρόν τε καὶ ἀναγκαῖον πρεσβύτην 
πατέρα, καὶ τῶν φίλων ἀς αιότατον, δοκεῖ ἄν σου 
ὗ τοιοῦτος πληγαῖς τε δοῦναι καὶ καταδουλώσασϑαι 

ἂν αὐτοὺς ὑπ ἐκείνοις, εἰ εἰς τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἀγά- 
γοιτο; :γαὶ μὰ ως ἢ δ᾽ ὃς. Σρόδρά 78 μακώριον, 

ἡ» δ᾽ ἐγὼ, ἔοικεν εἶναι τὸ τυραν) γικὸν υἱὸν τεκεῖν. 
Οὐ πάνυ γε, ἔφη. Τὶ δ᾽, ὅταν δὴ τὰ πατρὸς καὶ 

μητρὸς ἐπιλείποι τὸν τοιοῦτον, πολὺ δὲ ηδὴ ξυνει- 

ἐεγμένον ἐν αὐτῷ ἢ τὸ τῶν ἡδονῶν σμῆνος, οὐ πρῶ- 
τον μὲν ὀὐκίας τινὸς ἐφάψεται τοίχου, ἢ τινος ὀψὲ 
γύκτωρ οὖντος τοῦ ἱματίου, μετὰ δὲ ταῦτα ἵερόν τι 
γεωκορήσει; καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν, ἃς ἘΠΗᾺ εἶχε 

δόξας ἐκ παιδὸς, περὶ καλῶν τὲ καὶ αἰσχρῶν τὸς δί- 
κας ποιουμένας, αἷ νεωυτὲ ἐκ δουλείας λελυμέναι, 

δορυφοροῦσαι τὸν Ἔρωτα, ἀρατήσουσι μετ᾽ ἐκείνου; 
αἱ πιρύτερον μὲν ὄναρ ἐλύοντο ἐν ὕπνῳ, ὅτε ἣν αὖ- 
τὸς ἔτι ὑπὸ γόμοις τὸ καὶ πατρὶ δημοκρατούμενος ἐν 
ἑαυτῷ" τυραγνευϑεὶς δὲ ὑπὸ Ἔρωτος, οἷος ὀλιγάκις 

ἐγίγνετο ὄναρ, ὕπαρ τοιοῦτος ἀεὺ γιγνόμενος, οὔτε 
τινὸς φόγου δειγοῦ ἀφέξεται, οὔτε βρώματος, οὔτ᾽ 

ἔργου" ἀλλὰ τυραννικὸς ἐν αὐτῷ ὃ Ἔρως ἐν πάσῃ 
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3 Υ ΜῈ .5 “Ψ - Ὁ εν μον γ τ 
ἀναρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ ζῶν, ἀτὲ αὐτὸς ὧν μόναρχος, τὸν 

Ἢ «, 2] , - 

ἔχοντά τὸ αὐτὸν, ὥσπερ πόλιν, ἄξει ἔπὲ πᾶσαν τόλ- 
τ ἢ. ς 7 ΕΝ ι Ἃ ΣΕ ᾿ 6. ᾽ 

μαν οϑεν αὑτόν τε καὺ τὸν περί αὑτὸν ϑόρυβον ὁ ϑρε- 
ψει" τὸν μὲν ἔξωϑεν εἰσεληλυϑότα, ἀπὸ κακῆς ὄμι- 
λίας" τὸν δ᾽ ἔγδοϑεν, ὑπὸ τῶν αὐτῶν τρόπων. καὶ 

ἑαυτοῦ ἀνεϑέντα καὶ ἐλευϑερωϑέντα. Ἢ οὐχ οὗτος 

ὁ βίος τοῦ τοιούτου; Οὗτος μὲν οὖν, ἔφη. Καὶ ὧν 
, ΕἸ νὰ ΠῚ Ν μέν γε, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὀλίγοι οἵ τοιοῦτοι ἐν πόλει ὦσι, 

2! “ 

καὶ τὸ ἀλλο πλῆϑος σωφφονῇ, ἐξελθόντες ἄλλον τιν 

δορυφοροῦσι τύρανγον, ἢ μισϑοῦ ἐπικουροῦσιν, ἐών 
ποῦ πόλεμος ἢ ἐὰν δ᾽ ἐν εἰρήνῃ τε καὶ ἡσυχίᾳ 78: 

9 ω- γωγται, αὐτοῦ δὴ ἐν τῇ πόλει κακὰ δρῶσι σμικρὰ 
εἰ "“" 

Υ͂ } ο“΄ὉὋ' « Γ « ἰ 

πολλά. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις; Οἷα, κλέπτουσι, τοιχω- 

ουχοῦσι, βαλαντιοτομοῦσιν, λωποδυτοῦσιν, ἱεροσυ- 
οὡᾧ' 5 ᾿ , 3 

λοῦσιν, ἀνδραποδίξονται" ἔστι δ΄ ὃτε συκοφαντο - 

σιν», ἐὰὼν δυνατοὶ ὧσι λέγειν, καὶ ψε υδομαφτυροῦδι 
καὶ δωροδοκοῦσι. Σμικρά γ, ἔφη, κακὰ λέγεις, ἐὰν 
ὀλέγοι ὦσιν οἵ τοιοῦτοι. Τὰ δὲ σμικρὰ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
πρὸς τὰ μεγάλα, σμικρά ἐστι. καὶ ταῦτα δὴ πάντα, 
πρὸς τύραννον πογηρίᾳ τε καὶ ἀϑλιότητι πόλεως 

3.29 ᾿.Ἐ . παραβαλλόμενα, τὸ λεγόμεγον, οὐδ᾽ ἵκταρ βάλλει. 
, « ο ’ ε ὁταν γὰρ δὴ πολλοὶ ἔν πόλει γένωνται οἱ τοιοῦτοι, 

ἼΛΑΣ ἘΔ ἐς Ἔ 
καὶ ἄλλοι οἵ ξυγεπόμενοι αὐτοῖς, καὶ αἴσϑωνται ξαυ- 

τῶν τὸ πλῆϑος, τότε οὑτοί εἰσιν οἵ τὸν τύρανγον γεν- 
-« . Τ - «κι 32.ϑ ὦ 

γῶντες, μετὰ δήμου ἀνοίας, ἐκεῖνον ὃς ἂν αὐτῶν μά- 
32 ΕἸ ω - λιστα αὐτὸς ἐν αὑτῷ μέγιστον καὶ πλεῖστον ἐν τῇ 

. Υ͂ ΄ 3 

ψυχῇ τύραννον ἔχη. Εἰκότως γ, ἔφη. τυραγνικώτα- 
3 ) 32 Π Γ ᾿ 

τος γὰρ ἂν εἴη. Οὐκοῦν ἐὰν μὲν ἑκόντες ὑπείκωσι»" 
Α ς σι 

ἐὰν δὲ μὴ ἐπιτρέπῃ ἡ πόλις, ὥσπερ τότε μητέρα καὶ 

"ΠῚ 

ἵ 
Ϊ 
᾿ 
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“ ὦ 

πατέρα ἐκόλαζεν, οὕτω πάλιν τὴν πατρίδα, ἐὰν οἱός" 
7, κολάσεται, ἐπεισαγόμενος γέους ἑταίρους καὶ ὑπὸ 

τούτοις δὴ δουλεύουσαν τὴν πάλαι φίλην μητρίδα 
τε, Ι(ρῆτες φασὶ, καὶ πατρίδα ἕξει τὲ καὶ ϑρέψει: 
καὶ τοῦτο δὴ τὸ τέλος ἂν εἴη τῆς ἐπιϑυμίας τοῦ τοι- 
οὑτου ἀνδρύς. Τοῦτο, ἦ δ᾽ ὃς, παντάπασἰ γε. Οὖκ- 

οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οὑτοὶ 7ὲ τοὶ ιοῖδε γίγνονται ἰδίᾳ, καὶ 
πρὶν ἄρχειν; πρῶτον μὲν οἷς ἂν ξυνῶσιν», 7) ἡδδυξιὴ 

ἑαυτῶν ξυγόντες καὶ πᾶν ἑτοίμοις ὑπηρετεῖν, ἢ ἐάν 
που τὲ δέωνται, αὐτοὶ ὑποπεσόντες, πάντα τὰ σχή- 
ματα τολμῶντες ποιεῖν ὡς οἰκεῖοι" διαπραξάμενον 

δὲ, ἀλλότριοι. Καὶ σφόδρα γε. Εν παντὶ ἄρα τῷ 
βίῳ ζῶσι, φίλοι μὲν οὐδέποτε οὐδενὶ, ἀεὶ δὲ του δε- 
σπόζοντες, ἢ δουλεύοντες ἄλλῳ. ἐλευϑερίας δὲ καὶ 
φιλίας ἄληϑ οὕς τυρανγικὴ φύσις ἀεὶ ἄγευστος. Πά- 
γυ μὲν οὐ». ἾΔρ᾽ οὖν οὐκ ὀρϑῶς ὧν τοὺς τοιούτους 

ἀπίστους Ἀδοσαῖχ, Πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ μὴν ἀδίκους 
γε ὡς οἱόντε μάλιστα, εἴπερ ὀρϑῶς ἐν τοῖς πρόσϑεν 

ὡμολογήσαμεν περὶ δικαιοσύνης, οἷόν ἐστιν. ᾿Αλλὰ 
μὴν, ἢ δ᾽ ὃς, ὀρϑὼς γε. -“Κεφαλαιωσώμεϑα τοίγυν, 
ἢν δ᾽ ἐγὼ, τὸν κάκιστον. ἔστι δὲ που, οἷον ὄναρ ὃ δι- 
ἤλϑομεν, “ὃς ἂν ὕπαρ τοιοῦτος ἢ. Πάνυ μὲν οὐγ. 

Οὐκοῦν οὗτος γίγνεται ὃς ἂν τὴς γεόκυρ ψἐνόμ, φύσει 
ὧν μοναρχήσῃ" καὶ ὅσῳ ἂν πλείω χρόνον ἐν τυραν- 
γίδι βιῷ, τοσούτῳ μᾶλλον τοιοῦτος. τνάγκη, ἔφη 
δεξάμενος τὸν λόγον ὃ Γλαύκων. 49 οὖν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 
ὃς ἂν φαίνηται πονηρότατος, καὶ ᾿νε νώδα φαγή- 

σεται; καὶ ὃς ἂν πλεῖστον χρόγον καὶ μάλιστα τυ- 
ραγγεύσῃ, μάλιστά τὲ καὶ πλεῖστον χοόνον τοιοῦτος 
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γεγονὼς τῇ ἀληϑείᾳ ; τοῖς δὲ πολλοῖς πολλὰ δοκεῖ, 
“νάγκη, ἕφη, ταῦτα γοῦν οὕτως ἔχειν. ἄλλοτι οὖν, 

ἢν δ᾽ ἐ ἐγὼ, ὅγε τυραννικὸς κατὰ τὴν τυρανγουμένην 
πόλιν ἂν εἴη ὁμοιότητι, δημοκρατικὸς δὲ, χατὼ τὴν 
δημοχρατουμένην, καὶ οὗ ἄλλον οὕτω. Τί μὴν; Οὐκ- 
οὗν, ὃ, τι πόλις πρὸς πόλιν ἀρετῇ καὶ εὐδαιμονίᾳ, 

τοῦτο ἀνὴρ πρὰς ἄνδρα; Πῶς γὰρ οὔ; Τί οὖν; ἄρα 
ἢ τυραννουμένη πόλις πρὸς ΡΟ ΕΝ οἵαν το- 
πρῶτον διήλθομεν; Πᾶν τοὐναντίον, ἔφη. ἡ μὲν 
γὰρ, ἀρίστη" ἡ δὲ, Ὑσμιυ τὴν Οὐκ ἐρήσομαι, εἶπον, 

ὁποτέραν λέγεις" δῆλον γάρ. ἀλλ εὐδαιμονίας αὖ 
καὶ ἀϑλιότητος πέρι ὡσαύτως ἢ ἄλλως κρίγεις; καὶ 

μὴ ἐκπληττώμεϑια, πρὸς τὸν τύραννον ἕνα ὄντα βλέ- 
ποντες, μηδ᾽ εἴ τινες ὀλίγου περὶ ἐκεῖνον, ἀλλ᾿ ὥς χρὴ 
ὕλην τὴν πόλιν εἰσελϑόγντας ϑεάσασϑαι, καταδύντες 
εἰς ἅπασαν, καὶ ἰδόντες, οὕτω δόξαν ἀποφαινώμεϑα. 

«4λλ᾽ ὀρϑῶς, ἔφη, προκαλῇ" καὶ δῆλον παντὲ ὁτι τυ- 
θρανγουμένης μὲν οὐκ ἔστιν ἀϑλιωτέρα, βασιλευομέ- 
γης δὲ οὐκ εὐδαιμονεστέρα. Ἂρ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, καὶ 
περὶ τῶν ἀνδρῶν τὰ αὐτὰ ταῦτα προκαλούμενος, ὁ ὁρ- 

ϑῶς ἂν προκαλοίμην; ; ἀξιῶν κρίνειν περὶ αὐτῶν ἐχεῖ - 
Ψ0» ὃς ἂν δύνηται τῇ διανοίᾳ εἰς ἀνδρὸς ἦϑος ἐνδὺς 
διδεῖν, καὶ μὴ, καϑάπερ παῖς, ἕξωϑεν δρῶν, ἐκπλήτ- 

τηται ὑπὸ τῆς τῶν τυραννικῶν. προστάσεως, ἣν πρὸς 
τοὺς ἕξῳ σχὴ ματέζεται" ἀλλ᾽ ἱκανῶς διορᾷ. εἰ οὖν 
οἰοίμην δεῖν ἐκείνου πάντας ἡμᾶς ἀκούειν, τοῦ δυ- 

γατοῦ μὲν κρῖναι, ξυνῳκηκότος δὲ ἐν τῷ αὐτῷ, καὶ 
πορογεγογότος ἔν τὲ τυῖς κατ᾽ οἰκίαν πράξεσιν, ὡς 
πρὸς ἑκάστους τοὺς οἰκείους ἔχει (ἐν οἷς μάλιστα τὶς 



ι 
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" γῇ 2 " -“ εὐ, οΟ ἄνοια ἊΨ 

γυμνὸς ἂν ὀφϑείη τῆς τραγικῆς σκευῆς) καὶ ἐν αὖ- 
τοὶς δημοσίοις κινδύνοις" καὶ ταῦτα πάντα ἰδόντα, 

- - , 3 

κελεύοιμεν ἐξαγγέλλειν πῶς ἔχει εὐδαιμονίας καὶ ἀ- 
ϑλιότητος ᾽ τύραννος, πρὸς τοὺς ἄλλους. ᾿Ορϑύότατ' 

ἂν, ἕφη, καὶ ταῦτα προκαλοῖο. Βούλει οὖν, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, προσποιησώμεϑα ἡμεῖς εἶναν τῶν δυνατῶν ἂν 

-Ὁ , ἢ , 

κρῖναι, καὶ ἤδη ἐντυχόντων τοιούτοις, ἵνα ἔχωμεν 
ε; ἊΨ -Ὁ ΜΝ -Ὁ Γ 2] Π 

ὕστις ἀποκρινεῖται ἃ ἐρωτῶμεν; Πάνυ γε. 19 δὴ 

μοι, ἔφην, ὧδε σκόπει" τὴν ὁμοιότητα ἀναμιμγη- 
-“Ἃ -Ὁ 2 

σκύμενος τῆς τε πόλεως καὶ τοῦ ἀνδρὸς, οὕτω καϑ' 

ἕκαστον ἕν μέρει ἀϑρῶν, τὰ παϑήματα ἑκατέρου λέ- 
γε. Τὰ ποῖα; ἔφη. Πρῶτον μὲν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὡς πό- 

λιν εἰπεῖν, ἐλευϑέραν ἢ δούλην τὴν τυρανγγουμέγην 
-" Ἧ 3 , ͵ , τ 

ἐρεῖς; Ως οἱόντ᾽, ἔφη, μάλιστα δούλην. Καὶ μὴν 
«ς Ὡ ) δὃ- Υ ς ἀκ" ΟἾΝΑΝ ς “'...», 

δρᾷς γε ἐν αὐτῇ δεσπύτας καὶ ἐλευϑέρους. ᾿Ορῶ, ἔφη, 
᾿ »ο"“᾽ ᾿ ἐδ) ; 5 - Ξ 

σμικρόν γέ τι τοῦτο" τὸ δὲ ολον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἔν 

αὐτῇ, καὶ τὸ ἐπιεικέστατον, ἀτίμως τε καὶ ἀϑλέως 

δοῦλον. Εἰ οὖν, εἶπον, ὅμοιος ἀγὴρ τῇ πόλει, οὐ 
καὶ ἐν ἐκείνῳ ἀνάγκη τὴν αὐτὴν τάξιν ἐνεῖναι, καὶ 
πολλῆς μὲν δουλείας τε καὶ ἀνελευϑερίας γέμειν τὴν 

-Ὁ 95.ϑ ὦ ᾽ 

ψυχὴν αὐτοῦ; καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ μέρη δουλεύειν 
ἅπερ ἢν ἐπιεικέστατα, σμικρὸν δὲ καὶ τὸ μοχϑηρό- 
τατον καὺ μαγικώτατον δεσπόζειν; “ἀνάγκη, ἔφη. Τ 
οὖν; δούλην ἢ ἐλευθέραν τὴν τοιαὑτην φήσεις εἰναι 
ψυχήν; Ζούλην δὴ που ἔγωγξ. Οὐκοῦν ἢ 7: αὖ δού- 

λη καὺ τυραννουμένη πόλις, ἥκιστα ποιεῖ ἃ βούλεται. 
ε ᾿ 2 ᾿ 

Πολὺ γε. Καὶ ἡ τυρανγουμένη ἀρα ψυχὴ ἥκιστα 
ἡ .« 5» : 9᾽, τ᾿ Νν ολ 3 - ΤΣ ΕΣ ἃ 

ποιήσει α ἂν βουληϑῇ, ὡς περὶ ὑλὴης εἰπεῖν ψυχῆς 
ε ᾿ δὲ 2» Ξ9.Ν ελ , ’ -Ὁ Ἃ 
ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἑλκομένη βίᾳ, ταραχῆς καὶ με- 
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ταμελείας μεστὴ ἔσται. Πῶς γὰρ οὔ; Πλουσίαν δὲ 
ἢ πενομένην ἀνάγκη τὴν τυραννουμένην πόλιν εἶναι; 
{ΠΕΡ μεν “Καὶ ψυχὴν. ἄρα ὙΕΤΝ ἐκὴν, πελιγρὰν 

καὶ ἄπληστον ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι. Οὕτως, ἢ δ᾽ ὅς, Τί 
δὲ; φόβου γέμειν ἀρ οὐκ ἀνάγκη τὴν γε τοιαὑτην 
πόλιν, τόν τε τοιοῦτον ἄνδοα; Πολὺ γε. " Οδυρμοὺς 
δὲ καὶ στεναγμοὺς καὶ ϑρήνους καὶ ἀλγηδόνας οἴεὶ 

ἕν τινε ἄλλῃ πλείους εὑρήσειν; Οὐδαμῶς. Ἔν ἀνδρὲ 
δὲ ἡγῇ τὶ τοιαῦτα ἐν ἄλλῳ τινὶ πλείω εἶναι, ἢ ἐν τῷ 
μαινομένῳ ὑπὸ ἐπιϑυμιῶν τε καὶ ἐρώτων τούτῳ τῷ 
τυρανγικῷ; Πῶς γὸὺρ ἄν; ἔφη. Εἰς πάντα δὴ, οἶμαι, 

ταῦτά τε καὶ ἀλλα τοιαῦτα ἀποβλέψας, τὴν γὲ πό- 
λιν τῶν πόλεων ἀϑλ λιωτάτην ἔκρινας. Οὐκοῦν ὀρθῶς; 

ἔφη. Καὶ μάλα, ἣν δ᾽ ἐγώ. ᾿Αλλὰ 1 περὶ τοῦ ἀνδρὸς 
αὖ τοῦ τυραννικοῦ τί λέγεις, εἰς ταῦτα ἀποβλέπων; 

ηακρῷ, ἔφη, ἀϑλιώτατον εἶναι τῶν ἄλλων ἁπάντων. 
Τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐκέτ᾽ ὀρϑῶς λέγεις. Πῶς, ἢ δ᾽ 
ὃς. Οὕπω, ἔφην, οἶμαι, οὗτός ἔστιν ὃ τοιοῦτος μά- 

λιστα. ᾿Αλλὰ τίς μὴν; Ὃδε ἴσως σοὶ ἔτι δύξει εἶναι 

τούτου ἀϑλιώτερος. Ποῖος; Ὃς ἂν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, τυ- 

ραγνικὸς ὧν, μὴ ἰδιώτην βίον καταβιῷ, ἀλλὰ δυστυ- 
χὴς ἢ, καὶ αὐτῷ ὑπὸ τινος συμφορᾶς ἀν αὐτὴ ὥὡς- 
τὲ τυράννῳ γενέσϑαι. Τεχμαίρομαΐ σε, ἔφη, ἐκ τῶν 
προειρημένων ἀληθῆ λέγειν. ναὶ, ἣν δ᾽ ἐγώ. ““λλὰ 

οὐκ οἴεσθαι χρὴ τὰ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ εὖ μάλα τῷ τοιοὺ- 
τῷ λόγῳ σκοπεῖν. περὶ γάρ τοι τοῦ μεγίστου ἡ σπέ- 
ψις, ἀγαϑοῦὺ τε βίου καὶ κακοῦ. ᾿Ορϑότατα, ἢ δ᾽ 
ὃς. Σκόπει δὴ εἰ ἄρα τὲ λέγω. δοκεῖ γάρ μοι δεῖν 
ἐννοῆσαι ἐκ τῶνδε, περὶ αὐτοῦ σκοποῦντας. ἜἘτ τί- 
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νων; Κξ ἑνὸς ἑκώστου τῶν ἰδιωτῶν», ὅσοι πλούσιοι ἐν 
πόλεσιν ἀνδράποδα πολλὰ κέκτηνται. οὗτοι γὸρ 
τοῦτό γὲ προσόμοιον ἔχουσι τοῖς τυράννοις, τὸ πολ- 
λῶν ἄρχειν. διαφέρει δὲ τὸ ἐκείνου ΑΘ δὲ. ΖΔιαφέ- 
ρει γάρ. Οἶσϑα οὖν ὅτι οὗτοι ἀδεῶς ἔχουσι, καὶ οὐ 
φοβοῦνται τοὺς οἰκότας. Τί γὰρ ἂν φοβοῖντο; Οὐ- 
δὲν, εἶπον" ἀλλὰ τὸ αἴτιον ἐννοεῖς; Ιγχαΐ. Ὅτι γε 
πᾶσα ἡ πόλις ἑνὶ ἑκάστῳ βοηϑεῖ τῶν ἰδιωτῶν. Κα. 
λῶς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις. Τί δέ; εἴτις ϑεῶν ἄνδρα ἕνα, 

ὅτῳ ἐστὴν ἀνδράποδα πεντήκοντα, 3) καὶ πλείω, ἄρας 
ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας, ϑείη 

εἰς ἐρημίαν μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας τὲ καὶ τῶν οἶκε- 
τῶν, ὅπου αὐτῷ μηδεὶς τῶν ἐλευϑέρων μέλλοι βοηϑὴή- 

σειν, ἐν ποίῳ ἄν τινε καὶ ὁπόσῳ φόβῳ οἴει ἂν γενέ- 
σϑαι αὐτὸν περί εὐδθνοῦ ΩΣ ξυΐδων καὶ γυναικὸς, 
μὴ ἀπόλοιντο ὑπὸ τῶν οἰκετῶν; Ἔν παντὶ, ἢ δ᾽ ὃς, 
ἔγωγε. Οὐκοῦν ἀναγκάζοιτο ἄν τινας ἤδη ϑωπεύειν 
αὐτῶν τῶν δούλων, καὶ ὑπισχνεῖσθαι πολλὰ, καὶ 
ἐλευϑεροῦν, οὐδὲν δεόμενος; καὶ κόλαξ αὐτὸς ἂν ϑὲ- 

ραπόντων ἀναφανείη; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, αὐτῷ, 

ἢ ἀπολωλέναι. Τό δ᾽ εἰ καὶ ἄλλους, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὃ 
ϑεὸς κύκλῳ κατοικίσειε γείτονας πολλοὺς αὐτῷ, οἵ 
ἂν μὴ ἀνέχοιντο εἴτις ἄλλος ἄλλου δεσπόζειν ἀξιοῖ, 
ἀλλ᾽ εἴ που τινὰ τοιοῦτον λαμβάνοιεν, ταῖς ἐσχάταις 
τιμωροῖντο τιμωρίαις; Ἄξτι ἂν, ἔφη, οἶμαι μᾶλλον 
ἐν παντὶ κακοῦ εἴη, κύκλῳ φρουρούμενος ὑπὺ πάνγ- 
τῶν πολεμίων. Ἂ“ρ᾽ οὖν οὐκ ἐν τοιούτῳ μὲν δεσμω- 
τηρίῳ δέδεται ὃ τύραννος, φὖσει ἂν οἷον διεληλύϑα- 
μεν, πολλῶν καὶ παντοδαπῶν φόβων καὶ ἐρώτων με- 
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ΓΟΝΝ λίνν ἈΝ νει ὑτὼ τὴν 1 - [ Ὁ 3 

στος; δύχγὼ ὃς ο»τι αυτῷ Ἶ ψυχὴν, μόγῳ τῶν ὃν 
- Π 2 5 ὃ ω ξὐξον "ὃ ᾿ 2) 

τῇ πόλει οὔτε ἀποδημῆσαι ἔξεστιν οὐδαμόσε, οὔτε 
.“΄Ὁ ει ἣ 

ϑεωρῆσαι ὅσων δὴ καὶ οἱ ἄλλοι ξλεύϑεροι ἐπιϑυμη- 
ἀν χ 5) ᾿ Ἀν 5 ὋΝ ΘΟ Ψ, τ 

ταί εἰσι; καταδεδυκὼς δὲ ἐν τῇ οὐκέᾳ ταπολλὰ ὡς ἡμις 

γὴ ζῆ, φϑονῶν καὶ τοὺς ἄλλοις Ἀπ τοδΗΝ ἐάν τις ἕξω 

ἀποδημῇ, καΐ τι ἀγαϑὸν δρᾷ. Παντάπασι μὲν οὗν, 
ἔφη. Οὐκοῦν τοῖς τοιούτοις κακοὺς πλείω καρποῦται 

3 κ ει » ο ) -Ὡ ει .- 

ὃ ἀνὴρ, ὃς ἂν κακῶς ἐν ἑαυτῷ πολιτευόμενος, (ὃν νῦν» 
κ ᾿Ὶ 

δὴ σὺ ἀϑλιώτατον ἕκρενας τὸν τυραννικὸν) ὡς μὴ 
5 Γ - 5 Ἀν 5 »"Ὕε ; ' 
ἐδιώτης καταβιῷ, ἀλλ ἀναγχασϑῇ ὑπὸ τινος τὐχῆς 

“ο“΄ ου )ῖ 5 ͵] 

τυραγγνεῦσαι, καὶ ξαυτοῦ ὧν ἀκράτωρ, ἄλλων ἐπιχει- 
Ἱ «; , 

οήσῃ ἄρχειν; ὠσπερ εἴτις κάμγοντι σώματι καὶ ἄ- 
ς - νι Ὁ 5 τ 

κράτορι ἑαυτοῦ, μὴ ἰδιωτεύων, ἀλλ᾽ ἀγωγνιζόμεγος 
, “ 

πρὸς ἄλλα σώματα καὶ μαχόμενος ἀναγκάζοιτο διά- 
γειν τὸν ῥίον. παντάπασιν, ἔφη, ὁμοιότατώ τὸ καὶ 
ἀληϑέστατα λέγεις, ὦ Σώχρατες. Οὐκοῦν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 

ὠ φίλε Γλαύκων, παντελῶς τὸ πάϑος ἄϑλιον, καὶ τοῦ 
ὑπὸ σοῦ κριϑέντος χαλεπώτατα ζὴν χαλεπώτερον ἔτι 
-,-" .-Ὁ - - 2 2). ει - 

ζῇ ὁ τυραννῶν; ἱΙΚομιδῃ γ, ἔφη. Ἔστιν αρὸ τ) (- 
ἢ ,, Ων 3 ἢ νυ ταν ΤΣ Γλυήμ Ἢ 

ληϑείᾳ, κἂν εἰ μὴ τῳ δοκῇ, ὃ τῷ ὄντι τύραννος, τῷ 
39) -οΡ ᾿ Υ οΥ̓͂ 

ὄντι δοῦλος, τὰς μεγίστας ϑωπέΐας καὶ δουλείας, 
«. “ 3 ς᾽ 

καὶ κόλαξ τῶν πονηροτάτων " καὶ τὰς ἐπιϑυμίας οὐδ 
Ὃ. ῳ 9 ι 5 ι Γ 2 ’ 

ὁπωστιοῦν ἀποπιμπλὰς, αλλιὶ πλείστων ἐπιδεδστα- 
’ Ω-" 2, ὕ: ει 

τος᾽ καὶ πένης τῇ ἀληϑείχ φαίΐνεταν, ἐάν τις θλην 
᾿ ᾿ Ἶ Ὗ δεν Ατν εἰς ἢ ἫΝ Τῷ μ ᾿ ἐμυχὴν ἐπίστηται ϑεάσασϑαι, καὶ φύμον γέμων διὰ 

παντὸς τοῦ βίου, σφαδασμῶν τε καὶ ὀδυνῶν πλήρης" 
εὔπερ τῇ τῆς πόλεως διαϑέσει ἧς ἄρχει ἔοικεν. ἕοικε 
δέ. ἡ γάρ; Καὶ μάλα; ἕφη. Οὐκοῦν καὶ πρὸς τού- 

Ὡ 9 

τοις ἕτν ἀποδώσομεν τῷ ἀνδρὶ καὶ ἃ τοπρότερον εἶ- 
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ΑΨ ΡΣ -] ΕῚ ' ΝΥ " να - 7 “ ψ - 

πομὲν,, ὁτι ἀνάγκη καὶ εἶναι καὶ ετὸ μάλλον γίγνε- 
σϑαι αὐτῷ ἢ πρότερον, διὰ τὴν ἀρχὴν, φϑογερῷ, ἀ- αὐ αυτῷ ἢ προτξρο}, Ί χη», θῳ, 

ΞῚ ὃ -Ὶ Ἃ ’ 

πίστῳ, ἀδίκῳ, ἀφίλῳ, ἀνοσίῳ, καὶ πάσης κακίας παν- 
δοκεῖ τε καὶ τροφεῖ" καὶ ἐξ ἁπώντων τούτων, μάλι- 
στα μὲν αὐτῷ δυστυχεῖ εἶναι, ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς πλη- 
ἜΑ ΤΑΣ, δὺν - - ΤᾺ 9 , {ζε 9 Οὐδείο 3 2 
οἷον αὐτῷ τοιούτους ἀπεργάζεσθαι. Οὐδείς σοι, ἔφη, 

“Ὁ ω- ἌἘᾺ 5 Ὁ 2]. Π 27 ΕῚ ι 

τῶν γοῦν ἐχόντων ἀντερεῖ. [ὃι δὴ μοι, ἔφην ἐγὼ, 
«’ . ῇ ᾿ 

γῦν ἤδὴ ὠσπὲρ ὃ διὰ πάντων κριτὴς ἀποφαίνεται, 
᾿ .-᾿ . 4 . . 3 

καὶ σὺ οὕτω, τίς πρῶτος κατὰ τὴν σὴν δόξαν εὐδαι- 
μογίᾳ, τίς δεύτερος" καὶ τοὺς ἄλλους ξξῆς πέντε ὄγ- 

τας κρῖναι, βασιλικὸν, τιμοκρατικὸν, ὀλιγαρχικὸν, 
ι ς « 

δημοκρατικὸν, τυραγνικόν. Αλλὰ ὁᾳδία, ἔφη, ἡ κρί- 
᾿ »,»ϑ»υ σὲ 

σις. χκαϑόάπερ γὰρ εἰσῆλθον ἔγωγε ὥσπερ χοροὺς 
κρένω, ἀρετῇ καὶ κακέᾳ, καὶ εὐδαιμονίᾳ, καὶ τῷ ἐ- 
γαντίῳ. Π]Πισθωσώμεϑα οὖν κήρυκα; ἢν δ᾽ ἐγώ" ἢ 
αὐτὸς ἂν εἴπω, ὅτι ὃ ̓ Τρίστωνος υἱὸς τὸν ἄριοτόν τἜ 

9 7 “ 

καὶ δικαιότατον, εὐδαιμονέστατον ἕκριγε" { τοῦτον 
5.55 δ΄ εἶναι τὸν βασιλικώτατον, καὶ βασιλεύοντα αὑτοῦ) 
᾿ Ἂ ῇ Ἄ 39 ’ 9 “ ἢ 

τὸν δὲ χακιστόν τὸ καὶ ἀδικώτατον, αἀϑλιώτατον. 
Ὁ τ ΕῚ , ᾿ 

τοῦτον δὲ αὖ τυγχάνειν ὕντα, ὃς ἂν τυραγγικώτατος 
ὧν, ἑαυτοῦ τε ὅτι μάλιστα τυραννῇ, καὶ τῆς πόλεως. 
᾿Ινειρήσϑω σοὶ, ξφη. Ἦ οὖν προσαγορεύω, εἶπον, 

ἐάν τε λανϑάνωσι τοιοῦτοι ὄντες, ἐάν τε μὴ, πάντας 
ὙΠΟ ᾿ ἸΛῪΝ παχος ἧς: Π γα» 2 νος 
αἀγϑρώπους τὲ καὶ ὕεους; Ποοσαγόρευε, δξφη. Εἶεν 

Ἐπ [] ᾿ ἢ -- Οὐ Ψ «.- 9 , 

δὴ, εἶπον" αἰτὴ μὲν 1 Ἰμὴν ἡ ἀπόδειξις μία ἂν εἴη. 
δευτέραν δὲ δεῖ τήνδε, ἐάν τι δόξῃ, εἶναι. Τίς αὕτη; 

᾿ππειδὴ, ὥσπερ πόλις, ἣν δ᾽ ἐγώ, διηοηται κατὰ τρία 
εἰδη, οὕτω καὶ ψυχὴ ἑνὸς ἑκάστου τριχῆ, δέξεται, ὡς 

Ν “ εὐ ᾿ ΕῚ . 3 ἐμοὶ δοκεῖ, καὺ ἑτέραν ἀπόδειξιν. Τίγα ταύτην; Τὴν- 
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δε. Τριῶν ὄντων τριτταὶ καὶ ἡδοναΐέ μοι φαίνονται, 
ἑνὸς ἑκάστου μέα ἰδία" ἐπιϑυμέαι τὲ ὡσαύτως καὶ 
ἀρχαί, Πῶς λέγεις; 8 ἔφη. Τὸ μὲν, φαμὲν, ἢν, ᾧμαν- 

ϑάγνει ἄνϑρωπος" τὸ δὲ, ῳ ϑυμοῦται" τὸ δὲ τρίτον, 

διὰ πολυειδίαν, ἑνὶ οὐκ ἔχομεν ὀνόματι προσειπεῖν 
ἰδίῳ αὐτοῦ. ἀλλὰ ὃ μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον εἶχεν 
ἐν αὑτῷ, τούτῳ ἐπωνομάσαμεν. ἐπιϑυμητιχὸν γιὰρ 
αὐτὸ κεκλήκαμεν, διὰ σφοδρότητα τῶν τε περὶ ἐδω- 
δὴν ἐπυιϑυμιῶν καὶ πόσιν, καὶ ἀφροδίσια, καὶ ὅσα 
ἄλλα τούτοις ἀκόλουθα. καὶ φιλοχρήματον δή" ὅτι 
διὼ χρημάτων μάλιστα ἀποτελοῦνται αἱ τοιαῦται 
ἐπυιϑυμέίαι. Καὶ ὀρϑῶς ἊἜ ἔφη. ᾿ρ᾽ οὖν καὶ τὴν 

ἡδογὴν αὐτοῦ καὶ φιλέαν εἰ φαῖμεν εἶναι τοῦ κέρ- 
δους, μάλιστ᾽ ἂν εἰς ἕν κεφάλαιον ἀπερειδοίμεϑα τῷ 
λόγῳ, ὡστὲ τι ἡμῖν αὐτοῖς δηλοῦν, ὅπότε τοῦτο τῆς 
ψυχῆς τὸ μέρος λέγοιμεν; καὶ καλοῦντες αὐτὸ φιλο- 
χρήματον καὶ φιλοκερδὲς, ὀρϑῶς ἂν καλοῖμεν; Ἔμοιγ 

οὐν δοκεῖ, ἕφη. 1 δέ; τὸ ϑυμοειδὲὶς οὐ πρὸς τὸ 

"ρατεῖν μὲν τι φαμὲν καὶ νικᾷν καὶ εὐδοκιμεῖν δεῖν 
ὅλον Θομύσϑαι: Καὶ μάλα. Ἐἰὶ οὖν φιλόνεικον αὖὐ- 
τὸ καὶ φιλότιμον προσαγορεύοιμεν, ἢ ἐμμελῶς ἂν 
ἔχοι; “Ἐμμελέστατα μὲν οὐ». “ἀλλὰ μὴν, ᾧ 78 μὰψ- 
ϑάνομεν, παντὲ δῆλον ὅτι πρὸς τὸ εἰδέναι τὴν ἀλὴ- 

ϑειαν ὕπη ἔχει, πᾶν ἀεὶ τέτακταν, καὶ χρημάτων τὸ 
καὶ δόξης Ἰκιστὰ τούτων τούτῳ μέλει. Πολύ 75 Ωι- 
λυμαϑὲς δὴ καὶ φιλόσοφον καλοῦντες αὐτὸ, κατὰ 

τρύπον ἂν καλοῖμεν. Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ 
ἐγὼ, καὶ ἄρχει ἐν ταῖς ψυχαῖς, τῶν μὲν τοῦτο, τῶν 

δὲ τὸ ἑτέρον ἐκείνων, ὁπότερον ἂν τύχῃ. Οὕτως, ἔφη. 
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Ζιὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀνϑρώπων λέγομεν τὰ πρῶτα τριττὰ 
γένη εἶναι, φιλόσοφον, φιλόνεικον, φιλ οκερδές. 1ο- 
μιδῇ γε. Καὶ ἡδονῶν δὴ τρία εἴδη, ὑποκείμενον ἕν 
ἑκάστῳ τούτων. Πάνυ 78. Οἷοϑ᾽ οὖν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, 
ὅτι εἰ ϑέλοις τρεῖς τοιούτους ἀνθρώπους ἐν μέρει 

ἕκαστον ἀνερωτᾷν τίς τούτων τῶν βίων ἥδιστος, τὸν 
ἑαυτοῦ ἕχαστος μάλιστα ἐγκωμιάσεται" ὃ, τε χρημα- 
τιστικὸς, πρὸς τὸ κερδαΐγειν, τὴν τοῦ τιμᾶσϑαι ἡδο- 

γὴν, ἢ τὴν τοῦ μανϑάνειν, οὐδενὸς ἀξίαν φήσει εἰ- 
γαϊ, εἰ μὴ εὔτις αὐτῶν ἀργύριον ποιεῖ, “Ἱληϑῆ, ἔφη. 

τί δὲ ὃ φιλότιμος; ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐ τὴν μὲν ἀπὸ τῶν 

χρημάτων ἡδονὴν, φορτικὴν τινα ἡγεῖται, καὶ αὖ 
τὴν ἀπὸ τοῦ μαγνϑάνειν; ὅτι μὴ μάϑημα τιμὴν φέ- 
θοι, καπγὸν δὴ καὶ φλυαρίαν οἰόμενος; Οὕτως, ἕ ἔφη, 
ἔχει. Τὸν δὲ φιλόσοφον, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ποιώμεϑα τὰς 
ἄλλας ἡδονὰς νομίζειν οὐδὲν πρὸς τὴν τοῦ εἰδέναι 
τἀληϑὲς ὅπη ἔχεν" καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ τινὶ ἀεὶ εἶναι 
μανϑάγοντα, τῆς ἡδονῆς οὐ πάνυ πόῤῥω" τὰς δ᾽ 
ἄλλας καλεῖν τῷ ὄντι ἀναγκαίας, ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων 

δεόμενον, εὐ μὴ ἀνάγκη ἦν. Εὖ, ἑφη, δεῖ εἰδέναι. 
Ὅτε δὴ οὐνγ, εἰπον, ἀμφισβητοῦνται ἕ ἑκάστου τοῦ εἴ- 
δους αἵ ἡδοναὶ, καὶ αὐτὸς ὃ βίος, μὴ ὅτι πρὸς τὸ 

κάλλιον καὶ αἴσχιον ζῆν, μηδὲ τὸ χεῖρον καὶ ἄμει- 
γον, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ τὸ ἥδιον καὶ ἀλυπότερον, πῶς 

ἂν εἰδεῖμεν τίς αὐτῶν ἀληϑέστατα λέχει: . Οὐ πόνυ, 
ἔφη, ἔγωγε ἔχω εἰπεῖν. ᾿4λλ: ὧδε σκόπει. τίνι χρὴ 
πρένε ἐσϑαν τὰ μέλλοντα καλῶς Ἀριϑήσεσθαι; ἄρ᾽ οὐκ 
ἐμπειρίᾳ τε καὶ φρονήσει καὶ λόγῳ; ἢ τούτων ἔχου 
ὧν τις βέλτιον κριτήριον; ΙΚαὶ πῶς ἄν; ἔφη. Σεό- 



ιἾ 
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πει δή. τριῶν ὄντων τῶν ἀνδρῶν, τίς ἐμπειρότατος 
πασῶν ὧν εἴπομεν ἡδονῶν; πότερον ὃ φιλοκερδὴς, 
μανϑάνων αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν οἷόν ἐστιν, ἐμπειρό- 
τερος δοκεῖ σοι εἶναι τῆς ἀπὸ τοῦ εἰδέναι ἡδονῆς, ἢ 
ὁ φιλόσοφος, τῆς ἀπὸ τοῦ κερδαΐνειν; Πολὺ, ἔφη, 
διαφές ἔρει. τῷ μὲν γὰρ ἀνάγκη γεύεσθαι τῶν ἑτέρων, 
ἐκ ἜΝ ἀρξαμένῳ" τῷ δὲ φιλοκερδεῖ, ὅπη πέφυκε 
τὰ ὄντα μανϑάνοντι, τῆς ἡδονῆς ταύτης, ὡς γλυκεῖα 

ἔστιν, οὐκ ἀνάγκη γεύεσθαι, οὐδ᾽ ἐμπείρῳ γίγνεσϑαι' 
μᾶλλον δὲ καὶ προϑυμουμένῳ οὐ δᾷδιον, Πολὺ ἀρ, 
ἢν δ᾽ ἐγὼ, διαφέρει τοῦ γε φιλοκερδοῦς ὃ φιλόσο- 
φος, ἐμπειρίᾳ ἀμφοτέρων τῶν ἡδονῶν. Πολὺ μέντοι. 
Τί δὲ τοῦ φιλοτίμου; ἄρα μᾶλλον ἔμπειρός ἔστι τῆς 
ἀπὸ τοῦ τιμᾶσϑαι ἡδονῆς, ἢ ἐκεῖνος τῆς ἀπὸ τοῦ 
φρονεῖν; ᾿“Ἰλλὰ τιμὴ, ἔφη, ἐάν περ ἐξεργάζωνται ἐπὶ 
ὃ ἕκαστος ὥρμηκε, πᾶσιν αὐτοῖς ἕπεται. καὶ γὰρ 

πλούσιος ὑπὸ πολλῶν τιμᾶται, καὶ ὃ ἀνδρεῖος, καὶ 

σοφός" ὥστε ἀπό γε τοῦ τιμᾶσϑαι, οἵόν ἐστι, πάντες 
τῆς ἡδονῆς ἐμπειρον" τῆς δὲ τοῦ ὄντος ϑέας, οἵαν 
ἡδονὴν ἔχει, ἀδύνατον ἄλλῳ γεγεῦσϑαι πλὴν τῷ φι- 

λοσόφῳ. ᾿Εμπειρίας μὲν ἄρα, εἶπον, ἕνεκα κάλλιστα 
τῶν ἀνδοῶν κρίνεν οὗτος. Πολὺ 7ε. Καὶ μὴν μετά 
γὲ φρονήσεως μόνος ἔμπειρος 7εγονὼς ἔσται. Τὶ μήν; 
“«Δλλὰ μὴν καὶ δι’ οὗ γε δεῖ ὀργάνου κρίνεσθαι, οὔ 
τοῦ φιλοκερδοῦς τοῦτο τὸ ὄργανον, οὐδὲ τοῦ φιλο- 
τίμου, ἀλλὰ τοῦ φιλοσόφου. Τὸ ποῖον; Ζιιὰὰ λόγων που 
ἔφαμεν δεῖν κρίνεσθαι. ἢ γάρ; ναί. ““όγοι δὲ τούτου 
μάλιστα ὄργαγον. Πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν εἰ μὲν πλούτῳ 

καὶ κέρδει ἄριςα ἐκρίνετο τὰ κρινόμενα, ἅ ἐπῇνει ὃ φι- 

Φη Ὁ», 
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λοκερδὴς καὶ ἔψεγεν, ἀνάγκη ἂν ἣν ταῦτα ἀληϑέςσατα 
εἶναι. Πολλὴ γε. Εἰ δὲ τιμὴ τε καὶ νίκη καὶ ἀνδρεία, 
ἀρ οὐχ ἃ ὃ φιλότιμός τὸ καὶ φιλόνεικος; 4ἢλον. Ἐ-: 
πειδὴ δ᾽ ἐμπειρίᾳ καὶ φρονήσει καὶ λόγῳ, ἀνάγκη, 
ἔφη, ἃ ὃ φιλόσοφύς τϑ καὶ ὁ φιλολόγος ἐπαΐνεν, ἀς- 
ληϑέστατα εἶναι. Τριῶν ἄρα οὐσῶν τῶν ἡδονῶν, ἡ 
τούτου τοῦ βέρους τῆς ψυχῆς ὧ μανϑάνο; “εν, ἢδέ- 

στη ἂν εἴη" καὶ ἐν ᾧ ἡμῶν τοῦτο ἄρχει, ὃ τούτου βί- 
ος ἥδιστος. Πῶς δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφη. κύριος γοῦν ἐ- 
ταϊνέτης ὧν, ἐπαινεῖ τὸν ἑαυτοῦ βίον ὃ φρόνιμος. 

τίνα δὲ δεύτερον, εἶπον, βίον καὶ τίνα δευτέραν ἡ- 

δονὴν φησὶν ὃ κριτὴς εἶναι; δῆλον ὅτι τὴν τοῦ πο- 
λεμικοῦ τὲ καὶ φιλοτίμου. ἐγγυτέρῳ γὰρ αὐτοῦ ἐστιν 
ἢ ἢ τοῦ χρηματιστοῦ. ὑστάτην δὲ τὴν τοῦ φιλοκερ- 
δοῦς, ὡς ἔοικε. 1 μὴν; Ἶ δ᾽ ος. Ταῦτα μὲν τοίνυν 

οὕτω δυ᾽ ἐφεξῆς ἂν εἴη καὶ δὶς νενικηκὼς ὃ δίκαιος 

τὸν ἀδικον" τὸ δὲ τρίτον ὀλυμπικῶς τῷ σωτῆρί τε 
καὶ τῷ ᾿Ολυμπίῳ 2, ἀἄϑρει ὅτι οὐδὲ παγαληϑ ἧς 
ἐστιν ἢ τῶν ἄλλων ἡδονὴ, πλὴν τῆς τοῦ φρονίμου, 
οὐδὲ καϑαρὰ, ἀλλ᾽ ἐσκιαγραφημένη τὶς, ὡς ἐγὼ δο- 

κῷ μοι τῶν σοφῶν. τιγος ἀκηκοέναι. Καίτοι τοῦτ᾽ ἂν 

εἴη μέγιστόν τὲ καὶ κυριώτατον τῶν πτωμάτων. 110- 

λὺ γε. ἀλλὰ πῶς λέγεις; “Ωδ᾽, εἶπον, ἐ ξευρήσω, σοῦ 
ὰ ποχριγομένου ζητῶν ὃ ἅμα. ̓ βρώτα δὲ, ὃ ἔφη. “1ἐγε δὴ, 
ἦν δ᾽ ἐγώ: οὐκ ἐναντίον φαμὲν λύπην ἡδονῇ; Καὶ 

μάλα, Οὐκοῦν καὶ τὸ μὴτε χαίρειν μὴτε λυπεῖσθαι, 

εἶναί τι; Εἶναι βέμτοι. πρηνώ: τούτοιν» ἀμφοὶν ἐν 
μέσῳ ὃν, ἡσυχίαν τιγὰ περὶ ταῦτα τῆς ψυχῆς. ἢ οὐχ 
οὕτως αὐτὸ λέγεις; Οὕτως, ἢ δ᾽ ὅς. ἦρα οὐ μνημο 

υνν Ἔν; δὶ 
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γεύεις, ην δ᾽ ἐγὼ, τοὺς τῶν καμνόντων λό; γους, οὕς 
λέγουσεν ὅταν κάμγνωσι; Ποίους; Ὥς ΠΑΝ ἄρυ 
2 ν᾽ δ ω-ε γ ας μος ΕῚ ’ Ν 
ἔστι» ἡθίον τοῦ ὑγιαΐνειν " ἀλλὰ σφᾶς ἐλελήϑει, πρὶ 

’ ΕΓ .»᾽ ᾿ ΕΣ 3 ω ἣν Ν 

κάμνειν, ἡδιστον ὄν. έμγημαι, ἔρη. Οὐκοῦν καὶ 
τῶν περιωδυνέᾳ τινὲ ἐχομένων ἀκούεις λεγόντων ὦ- 

23φν "δ . οὐρὰς 9 " 9 

οὐδὲν ἤδιον τοῦ παύσασϑαι ὀδυνώμενον; «κούω. 
Καὶ ἐν ἀλλοις 7, οἶμαι, πολλοῖς τοιούτοις αἰσθάνῃ 
γιγνομένους τοὺς ἀνθρώπους" ἐν οἷς ὅταν λυπῶν- 
ται, τὸ μὴ λυπεῖσθαι καὶ τὴν ἡσυχίαν τοῦ τοιούτου 

[2 ζ ΡῚ 32 : -οΣ“ 

ἐγαμιβη γθοιν ὡς ἡδιστον ὃν, οὐ τὸ χαίρειν. Τοῦτο 
γὰρ, ἕφη, τότε ηδὺ ἴσως καὶ ; ἀγαπητὸν γένεται, ἦσυ- 

« 

χία. Καὶ ὅταν παύσηται ἄρα, εἶπον, χαίρων τὶς, ἢ 

τῆς ἡδονῆς ἡ ἡσυχία λυπηρὸν ἔσται. τως, ἐ ἔφη. Ὃ με- 

ταξὺ ἄρα νῦν δὴ ἀμφοτέρων ἔφαμεν εἶναι, τὴ» ῃησυ- 
χέίαν, τοῦτό ποτὲ ἀμφότερα; ἔσται, λύπη τε καὶ ηδο- 

ν, 22 2 Ἄν οἰφὶ : τ “ 2» 5 
γή. Ἔοικεν. Ἢ καὶ δυνατὸν, τὸ μηδέτερα ὃν, ἀμφό- 

; Ὁ Αι Ν᾿ τερὰ γίγνεσθαι; Οὺ μοι δοκεῖ. Καὶ μὴν τὸ γε ἡδὺ 
ἐν ψυχῇ γιγνόμενον καὶ τὸ λυπηρὸν, κένησίς τις ἀμ- 

2 ΠῚ 9, ΕΥ ᾿ ᾿Ὶ ᾿ Π ᾿] 

φοτέρω ἐατόν" ἢ οὐ; ἹΝαΐ. Τὸ δὲ μήτε λυπηρὸν, μή- 
τε ἡδὺ, οὐχὲ ἡσυχέα μέντοι καὶ ἐν μέσῳ τούτοιν ἐφά 

2» ΡῚ γ ᾿ ““ῳ κι 2 ων." ΣΝ 1 ποτα: 

γη ἄρτι; Εφᾶαγη γὰρ. ΠΠ]ὡὼς οὖν ὀρϑὼς ἔστι τὸ μὴ 
Ὁ -"- « ΚΤ .5 Ων" 2 ΠῚ κ ’ 9 Ρ 

ἀλγεῖν, ηδὺ ἡγεῖσθαι; ἢ, τὸ μὴ χαέρειν, ἁγνιαρόν; 
32 » 9 2» 2 - 9 ν᾽ ᾿ 3 

Οὐδαμῶς. Οὐκ ξατιν ἄρα τοῦτο, ἀλλὰ φαίνεται, ἣν 
» ΚΣ Στ ας, ᾿ ΒΩ εᾺ, "ὃ Α χ ᾿ Υ᾿ "ὃ . )) 

δ΄ ἐγὼ, παρὰ τὸ ἀλγεινὸν, ἡδὺ, καὶ παρὰ τὸ ηδὺ, ἀλ- 

γεινόν. τότε ἡ ἡσυχέα " καὶ οὐδὲν ὑγιὲς τούτων τῶν 
᾿ ς - 5η 7 : 3 . ’ 

φαντασμάτων πρὸς ἡδονῆς ἀλήϑειαν, ἀλλὰ γοητεία 
ω ΩΝ Π 

τις. Ὡς γοῦν ὃ λόγος, ἔφη, σημαΐνει. ᾿1δε τοίνυν, 
ΧὩ « ν 3 2 - ͵ ι 

ἔφη» δ᾽ ἐγὼ, ἡδονὰς, αὖ οὐκ ἐκ λυπῶν εἰσιν" ἵνα μὴ 
- » - α᾽ 

πολλάκις οἰηϑὴῆς ἐν τῷ παρόντι οὕτω τούτω πεφυ- 

ἰμῆν 
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κέναι, ἡδονὴν μὲν, παῦλαν λύπης εἶναι" λύπην δὲ, ἡ- 
γονῆς. Ποῦ δὴ, ἔφη, καὶ ποίας λέγεις; 11Πολλαὶ μὲν, 
πον, καὶ ἄλλαι, μάλιστα δ᾽ εἰ ϑέλεις ἐννοῆσαι τὰς 

τερὶ τὰς ὀδμιὶς ἡδονάς. αὑται γὰρ οὐ τρολυπηθέχαι 
ἐξαίφνης ἀμήχανοι τὸ μέγεϑος γίγνονται" παυσάμε- 
ναί τε, λύπην οὐδεμίαν καταλείπουσι». ἅλη ϑέστα- 
τ, ἔφη. Π1ὴ ἄρα πειϑώμεϑα καϑαρὰν ἡδονὴν εἶναι 

τὴν λύπης ἀπαλλαγὴν, μηδὲ λύπην, τὴν ἡδονῆς. Πὴ 

γάρ. ᾿Αλλὰ μέντοι, εἶπον, αἵγε διὰ τοῦ σώματος ἐπὶ 

τὴν ψυχὴν τείνουσαι, καὶ λεγόμεναι ἡδοναὶ, σχεδὸν 
αὖ πλεϊσταί τε καὶ μέγισται, τούτου τοῦ εἴδους εἰσὶ, 

λυπῶν τινὲς ἀπαλλαγαί. Εἰσὶ γάρ. Οὐκοῦν καὶ αἱ 
περὶ μελλόγτων τούτων ἐκ προσδοκίας γιγνόμεναι 
προαισϑήσεις τε καὶ προλυπήσεις κατιὰὶ ταὐτὰ ἔχο υ- 
σι; Κατὰ ταὐτά. Οἷσϑ᾽ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οἷαί εἶσι, 

καὶ ᾧ μάλιστα ἐοίκασι; Τῷ; ἔφη. Νομίζεις τὶ, εἰ- 
πον, ἐν τῇ φύσει εἶναι, τὸ μὲν, ἄνω, τὸ δὲ, κάτω, τὸ 

δὲ, μέσον; Ἔγωγε. Οἴει οὖν ὧν τινα ἐκ τοῦ κάτω 

φερόμενον πρὸς τὸ μέσον, ἀλλό τι οἴεσϑαι ἢ ἄγω 
φέρεσθαι; καὶ ἐν μέσῳ στάντα, ἀφορῶντα ῦϑεν ἐν- 
ἦνεκται, ἀλλοϑὲ που ἂν ἡγεῖσϑαι εἶναι, ἢ ἐν τῷ 
ἄνω, μὴ ἑωρακότα τὸ ὡς ἀληϑῶς ἄνω; Πὰ 4 οὐκ 
ἔγωγε, ἔφη, ἄλλως οἶμαι οἰηϑῆναι ἂν τὸν τοιοῦτον. 
᾿1λλ᾽ εἰ πάλιν γ᾽, ἔφην, φέροιτο κάτω, κάτω τ ἂν 
οἴοιτο φέρεσϑαι, καὶ ἀληϑῆ οἴοιτο; Πῶς γὰρ οὔ; 

Οὐκοῦν ταῦτα πάσχοι ἂν πώντα, διὰ τὸ μὴ ἔμπει- 
οος εἶναι τοῦ ἀληϑινῶς ἄνω τὲ ὄντος καὶ ἐν μέσῳ 

καὶ κάτω; “1ἢλὸν δῖ. Θαυμάζοις ἂν οὖν εἰ καὶ ἀ- 

πειροι ἀληϑείας περὲ πολλῶν τὲ ἄλλων μὴ ὑγιεῖς δό- 
᾿ Υ 2 
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ξας ἔχουσι, πρός τε ἡδονὴν καὶ λύπην, καὶ τὸ μετα- 
ξὺ τούτων, οὕτω διάκεινται, ὥστε ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ 
λυπηρὸν φέρωνται, ἀληϑῆ τὲ οἴονται καὶ τῷ ὄντι 
λυποῦνται; ὅταν δὲ ἀπὸ λύπης ἐπὶ τὸ μεταξὺ, σφό- 
δρα μὲν οἴονται πρὸς πληρώσει τε καὶ ἡδονῇ γίγνε- 
σϑαι, ὥσπερ πρὸς μέλαν, φαιὸν ἀποσκοποῦντες, ἀ- 

πειρίᾳ λευκοῦ, καὶ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην ἀφο- 
φῶντες, ἀπειρίᾳ ἡδονῆς, ἀπατῶνται; ὰ ΖΓ, ᾽ δ᾽ 
ὑς, οὐκ ἂν “ϑαυμάσαιμι" ἀλλὰ ηὐϑλὸ μϑλλον εἰ μὴ 

οὕτως ἔχει. Ωδὲέ γε οὖν, εἶπον, ἐνγόει" οὔχὶ πεῖνα 
καὶ δίψη καὶ τὰ τοιαῦτα κενώσεις τινές εἰσι τῆς πε- 
ρὲ τὸ σῶμα ἕξεως; Τί μὴν; ̓ ἄγνοια δὲ καὶ ἀφροσὺ- 
γη ἂρ οὗ χεκύτης ἐστὶ τῆς περὶ ψυχὴν ἕξεως; Π1ὼλα 

78 Οὐκοῦν καὶ πληροῖτ ἂν ὃ, τε τροφῆς μεταλαμ- 
βάγων, χαὶ ὃ γοῦν ἴσχων; : πῶς δ᾽ οὔ; Πλήρωσις Ἔ 

ἀληϑεστέρα τοῦ ἧττον ἢ τοῦ μᾶλλον ὄντος; Ζὴλον 
ὅτι τοῦ μᾶλλον. Πότερα οὖν ἡγῇ τὰ γένη μᾶλλον 

καϑαρᾶς οὐσίας Ἡῆο ΔΕ τὰ οἷον οσἴτου τε καὶ πο- 

τοῦ καὶ ὄψου καὶ ξυμπάσης τροφῆς, ἢ τὸ δύξης τὲ 
ἀληϑοῦς εἶδος, καὶ ἐπιστήμης καὶ γοῦ, καὶ ξΞυλλή- 

βδηνὰ ἁπάσης ἀρετῆς; ὧδε δὲ κρῖναι' τὸ τοῦ ἀεὶ δμοί- 
ου ἐχόμενον καὶ ἀϑανάτου, καὶ ἀληϑείας, καὶ αὐτὸ 
τοιοῦτον ὃν καὶ ἐν τοιούτῳ γιγνόμενον, μᾶλλον εἷ- 
γαΐ σοι δοκεῖ, ἢ τὸ μηδέποτε ὁμοίου καὶ ϑνητοῦ, 
καὶ αὐτὸ τοιοῦτον καὶ ἐν τοιούτῳ γιγνόμενον; Πο- 
λὺ, ἔφη, διαφέρει τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου. Ἢ οὖν δεὶ ὅ- 
μοίου οὐσία οὐσίας τὶ μᾶλλον ἢ ἐπιστήμης μετέχει; 
Οὐδαμῶς. Τί δ᾽ ἀληϑείας; Οὐδὲ τοῦτο. Ἐλ δὲ ἀλη- 
ϑοίας ἧττον, οὐ καὶ οὐσίας; ᾿ἀνάγκη. Οὐκοῦν ὅλοις 

“ταν ττα 
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τὼ περὶ ἔην. τοῦ σώματας ̓ϑεραπείαν νη. τῶν γενῶν 
αὖ τῶν περὶ τὴν τῆς ψυχῆς θεραπείαν, ἧττον ἄλης 

ϑείας τε καὶ οὐσίας μετέχει; Πολὺ γε. Σῶμα δὲ χὺ- 
τὸ ψυχῆς οὐκ οἴει οὕτως; Ἢ Ἤγογε. Οὐκοῦν τὸ τῶν 
μᾶλλον ὄντων πληροῦμεν ον»; καὶ αὐτὸ μᾶλλον ὃν, ὄν- 

τὼς μῶλλον πληροῦται, ἢ τὸ τῶν ἧττον ὄντων, καὶ 
αὐτὸ ἧττον ὄν; ἡμῶς γὰρ οὔ; 1ι ἄρα τὸ πληροῦ- 

σϑαι τῶν φύσει προσηκόντων ἡδὺ ἐστι, τὸ τῷ ὄντι 
καὶ τῶν μᾶλλον ὄντων ΒΝ μᾶλλον ὄντως 
τε καὶ ἀληϑεστέρως χαίρειν ἂν ποιοῖ ἡδονὴ ἀληϑεῖ" 
τὸ δὲ τῶν ἧττον ὄντων μεταλαμβάνον, ἧττόν τε ἂν 
ὕλη, ϑῶς καὶ βεβαίως πληροῖτο, καὶ ἀπιστοτέρας ἂν 
ηδονῆς καὶ ἧττον. ἀληϑοῦς μεταλαμβάνοι. ναγκαι- 

ὅτατα, ἔφη. Θὲ ἄφα φρονήσεως καὶ ἀρετῆς ἄπειροι, 

εὐωχίαις δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις ἀεὶ ξυγόντες, κάτω, 

ὡς ἔοικε, καὶ μέχρι πάλιν πρὸς τὸ μεταξὺ φίβονεαι 
τε, καὶ ταὐτῃ πλανῶνται, διὼ βίου: ὑπερβάντες δὲ 
τοῦτο, πρὸς τὸ ἀληϑὲς ἄνω οὔτε ἀνέβλειναν πώπο- 

τε, οὔτε ἠνέχϑησαῦ" οὐδὲ τοῦ ὄντος τῷ ὄντι ἐπλη- 

φώϑησαν, οὐδὲ βεδαίου τε καὶ καϑαρᾶς ἡδονῆς ἐ- 
γεύσάντο:. ἀλλὰ βοσκημάτων δίκην χάτω ἀεὶ βλέ- 

ποντεὲς, καὶ κεκυφότες εἰς γῆν καὶ εἰς τραπὲ ἑζας, δύ. 

σκονται χϑρταζόμεγοι καὶ ὀγεύοντες, καὶ ἕνεκα τῆ- 

τούτων πλεονεξίας λακτίζογτες καὶ χυρίττοντες ἀλ- 

λήμῃυς σιδηροῖς κέρασί τὲ χαὶ ὁπλαῖς, ἀποκτινγύσοι 
δ ἀπληστίαν" ἅτε οὐχὲ τοῖς οὖσιν οὐδὲ τὸ ὃν οὔτι 

τὸ στέγον ἑαυτῶν πιμπλάντεςς. Παντελῶς, ἔφη ὁ 
Τλαύκων, τὸν τῶν πολλῶν, ὦ ὃ ὦ “Ξώκρατες, χρησμῳδεὶς 

βίον. “19 οὖν οὐκ ἀγάγκη καὶ ἡδοναῖς ξυγεῖται με- 
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[ 4 2 ’ - 5 - «ς “ὉὋὋ Ἃ 

μιγμέναις λὗπαις, εἰδώλοις τῆς ἀληϑοῦς ἡδονῆς, καὶ 
, ς Ὁ Φ ω3Ὁ , . 

ἐσκιαγραφημέναις, ὑπὸ τῆς παρ ἀλλήλας ϑέσεως (- 
ἢ [σ᾽ δ 

ποχραινομέναις; αὐτὸ σφοδροὺς ἑκατέρας φαίνεσθαι, 
, ς “- Ὁ -“΄ 2] 

καὶ ἔρωτας ἑαυτῶν λυττῶντας τοῖς ἀφροσιν ἐντί- 
Ξ μὰ ω-Ἶ ςν,.ν, 

κτειν" χαὶ περιμαχήτους εἶναι, ὡσπερ τὸ τῆς “Βλένης 
εἰδωλοὸν ὑπὸ τῶν ἐν Τροίᾳ “Στησίχορο "σὲ γενέ ἢ 7 , ( Φ -«-ιῆ χΖ 9 ὡ φησι γῈ}8 

5 - Φ - 4 5 Ἵ 

σϑαι περιμάχητον, ἀγνοίᾳ τοῦ ἀληϑοῦς. Πολλὴ ὦ 

γάγκη, ἕφη, τοιοῦτόν τι αὐτὸ εἶναι. 111 δὲ περὶ τ' 
᾿ 2 - 5 

ϑυμοειδὲς; οὐγ ἕτερα τοιαῦτα ἀνάγκη γίγνεσθαι, 
2 ν 7 ΄“ ͵ τ 

ει 2Ὰ 3 ἢ -᾿ ᾿ 2Χ Π ᾿ 

ὃς ἂν αὐτὸ τοῦτο διαπράττηται, ἢ φϑόνο, διὼ ᾳφιλο- 
« 

ΟΝ Ρ.Ὶ Γ Π 

τιμίαν, 1) βίᾳ, διὰ φιλονεικίαν, ἡ ϑυμῷ, διὰ δυσκο- 

λίαν, πλησμονὴν τιμῆς τε καὶ νίκης καὶ ϑυμοῦ διώ- 
2] - Ν ω Τὴ - ὙΞῸ Ω2 α 

κῶν ἄνευ λογισμοῦ τὲ καὶ γοῦ; ἸἽοιαῦτα, ἢ δ΄ ος, 
ἐδ Υ Ν δ ω Ξ: “7 Ε 5 ΎΜΝΙ 
ἀνάγκη καὶ περὶ τοῦτο εἶναι. Τί οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

-: ς- "» τ ν᾿ 

θαῤῥοῦντες λέγωμεν τι καὶ περὶ τὸ φιλοκερδὲς καὶ 
“ ᾽ Ω ἔν 

τὸ φιλόνεικον ὅσαι ἐπιϑυμίαι εἰσὲν, αἵ μὲν, ἂν τῇ 
2 Υ Ν᾽ ἵ ς γ ᾿ ἋἋ , ᾽ ᾿ 
ἐπιστήμῃ καὶ λόγῳ ἑπόμεναι, καὶ μετὰ τούτων τὰς 
«ς τ }ὰ γω -- 

ηδονὰς διώκουσαι ἃς ἂν τὸ φρόνιμον ἐξηγῆται, λαμ- 
, ὃ τ ω 

βάνωσι, τὸὺς ἀληϑεστάτας τε λήψονται ὡς οἱόντε αὐ- 
-υ “- “- τ 2 ς " 

ταῖς ἀληϑεῖς λαβεῖν, ἀτε ἀληθείᾳ ἑπόμεναι, καὶ τας 

ἑαυτῶν οἰκείας; εἴπερ τὸ βέλτιστον ἑκάστῳ, τοῦτι 
2 3 ; . 2 “9 ." 

καὶ οἰκειότατον. Αλλὼ μὴν, ἔφη, οἰκειότατόν γ8. Γὼ 
2) ε , [οἱ ᾿ -»ο“΄ἷ Ὁ Ἀ ι 

φιλοσόφῳ ἄρα ἑπομένης ἁπάσης τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ 
. Υ ς Υ͂ .« »" ς , τῇ ’ Ἐ ΩΝ Ήν ΔᾺ 

στασιαζούσης, ἑκάστῳ τῷ μέρει ὑπάρχει εἰς τε ταλ 
δι Ὁ ΝΥ “ Ἂν ᾿ . 

λα, τὰ ἑαυτοῦ πράττειν καὶ δικαίῳ εἰναι, καὶ δὴ καὶ 
«ς ς » 

τῆς ἡδονὺς τὸς ξαυτοῦ ἕκαστον, καὶ τὰς βδελτίστας. 
Ἃ 2 τ τ 4 2 Ι “- { χαὶ εἰς τὸ δυνατὸν τὰς ἀληϑεστάτας καρποῦσϑαι. 

Κομιδὴ μὲν οὖν. Ὅταν δὲ ἄρα τῶν ἑτέρων τὶ κρατὴ;- μιδὴ μὲν οὐν. Ὅταν δὲ ἄρα τῶν ἕτὲρ οατῇ͵ 
σι γόνα 35». »ν ω ΤΕΣ Ὁ ἈΟΡὉ τ ἢ Ἵ "ἕ ͵ "Ἢ, ὑπάρχει αὐτῷ μὴτε τὴν ἑαυτοῦ ηδονὴν ἐξευρί- 
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᾿ 1! 2 "ῳ 2 Υ Ἁ ὦ 

σχειν, τά τε ἄλλα ἀναγκάζειν ἀλλοτρίαν καὶ μὴ ἀλη- 
ἂν Α Π - " ΡῚ - τι - 

θῇ ἡδονὴν διώκειν. Οἵἴτως, ἔφη. Οὐκοῦν ἃ πλεῖστον 
φιλοσοφίας τε καὶ λόγου ἀφέστηκε, μάλιστα ὧν τοι- 

“ )ω "“ 5 - Ὁ ᾿ 2 

αὗτα ἐξεργάζοιτο; Πολὺ γε. Πλεῖστον δὲ λόγου ἂἃ- 

φίσταται οὐχ ὅπερ τόμου τὲ καὶ τάξεως; 4]ἢλον δή. 
ι -Ὁ - 2 δος, 5 

᾿Εφάνησαν δὲ πλεῖστον ἀφεστῶσαν οὐχ αἵ ἐρωτεκαΐ 
5.» 

τε καὶ τυραννικαὶ ἐπιϑυμίαι; Πολὺ γε. ᾿Ελάχιστον 
δὲ αἵ βασιλικαὶ τε καὶ κόσμιαι; Ἰγαὶ. Πλεῖστον δὴ, 
τ ο - ᾿ ΕἾ 

οἶμαι, ἀληϑοῦς ἡδονῆς καὶ οἰκείας ὃ τύραννος ἀφε- 
΄ ς τ 22).Α1 3 Υ͂ ῥᾳς Ἂ. Ὁ , στήσει" ὁ δὲ, ολίγιστον. ᾿Ανάγκη. ΙΚαὶ ἀηδέστατα 

2) “ ᾿ ς τ΄ ἀπ 9 Υ ᾿ - δὲ λ ᾿ τ 

ἄρα, εἶπον, ὁ τύραννος βιώσεται: ὃ δὲ βασιλεὺς, ἡ- 
ι "ν 2 ᾿ ΙΕ ὦ ᾿. 

διστα. Πολλὴ ἀνάγκη. Οἷσθϑ'᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὅσῳ 
ἀηδέστερον ζῇ τύραννος βασιλέως; ᾿Αν εἴπῃς, ἔφη. 

-“ ς -Ὁ Ἂν 

Τριῶν ἡδονῶν, ὡς ἕοικεν, οὐσῶν" μιᾶς μὲν, γνησίας, 
-- τ 3 ᾿ 

δυοῖν δὲ, νόϑοιν" τὸ νόϑον εἰς τὸ ἐπέκεινα ὑπερβὰς 

ὁ τύραννος, φυγὼν νόμον τε καὶ λόγον, δούλαις τισὶ 
ς - ἧ - 2 τω 

δορυφόροις ἡδοναῖς ξυνοικεῖ, καὶ ὁπόσα ἐλαττοῦται, 
ὑδὲ ΄ « ὃ. Ἂς πω λὴὺ 32» δ δ πὸ 3» 

οὐδὲ πάνυ ῥάδιον εἰπεῖν, πλὴν ἔσως ὧδε. Πῶς ; ἔφη. 
πὸ τοῦ ὀλιγαρχικοῦ τρίτος που ὃ τύραννος ἀφει- 
στήκει. ἔν μέσῳ γὰρ αὐτῷ ὃ δημοτικὸς ἣν. ναί. 

Οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς τρίτῳ εἰδώλῳ πρὸς ἀλήϑειαν ἀπὶ 
) ᾿ ἕξ -» ᾿᾿ 3 Ἁ Υ͂ ᾿ Ξ ῶ-Ὁ" ΄λτ 

ἐκείγου ξυνοικοὶ ἂν, εἰ τι πρόσϑεν ἀληϑῆὴ. Οὕτω. 
«ς ᾿ 3 ᾿ 9.»ϑ. γ ω - τ Τ 
Ο δὲ γε ὀλιγαρχικὸς, ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ αὐ τρῖτος, 

᾿ 2 - ἐὰν εἰς ταὐτὸν ἀριστοκρατικὸν καὶ βασιλικὸν τιϑῶ- 
᾿ τ Υ 27 ΕΣ 3 ὼν τῇ ᾿ 

μεν. Τρίτος γάρ. Τριπλασίου ἀρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τρι-᾿ 
" ΕῚ -- ὩΣ - « -Ὁ ΝῚ ’ ἢ, 

πλάσιον ἀριϑμῷ ἀληϑοῦς ἡδονῆς ἀφέστηκε τύραν- 
᾽ 3 ᾿ 3. 2) νυ» ΑΡΛΕΝ τ 9: γος. Φαΐνεται. “Επίπεδον ἀρ,, ἔφην, ὡς ἔοικε τὸ εἶ- 

δωλον κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριϑμὸν ἡδονῆς τυραν- 
-ο Ρλ] , - ὡ» 

γικῆς ἂν εἴη. Κομιδῇ γε. Κατὰ δὲ δύναμιν καὶ τὴν 
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τρίτην αὔξην, δῆλον δὴ ἀπόστασιν ὅσην ἀφεστηκὼς 
γίγνεται, “4]ἢλον, ἔφη, τῷ γ8 λογιστικῷ. Οὐκοῦν ἐών 
τις μεταστρέψας, ἀληϑείᾳ ἡδονῆς τὸν βασιλέα τοῦ 
τυράννου ἀφεστηκότα λέγῃ, ὅσον ἀφέστηκεν ἐννέα 
καὶ εἴχοσι καὶ ἑπτακοσιοπλασιάκις, ἡδιον αὐτὸν ζῶν- 
τὰ εὑρήσει τελειωθϑείσῃ τῇ πολλαπλασιώσει" τὸν δὲ 
τύραν»»ον, ἀγιαρώτερον τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀποστάσει. 
““μήχανον, ἔφη, λογισμὸν καταπεφόρηκας͵ τῆς δια- 
φορύότητος τοῖν ἀνδροῖν, τοῦ τὸ δικαίου καὶ τοῦ ἀ- 

δίχου πρὸς ἡδονὴν τὲ καὶ λύπην. Καὶ μέντοι καὶ 

ἀληϑὴ καὶ προσήκοντά 78; ἡν δ᾽ ἐγὼ, βίοις ἄρι- 
ϑμόν: εἴπερ αὐτοῖς προσήκουσιν ἡμέραι καὶ νύκτες, 
καὶ μῆνες καὶ ἐγιαυτοί, ᾿Δλλὰ μὴν, ἔφη, προσήκου- 
σιν, Οὐκοῦν, εἰ τοσοῦτον ἡδονῇ νικᾷ ὃ ἀγαϑός τε 
καὶ δίκαιος τὸν κακόν τε καὶ ἄδικον, ἀμηχάνῳ δὴ 
ὅσω πλεῖον γικήσει εὐσχημοσύνῃ τε βίου καὶ κάλλει 
καὶ ἀρετῇ. ““μηχάνῳ μέντοι γὴ “ἰα, ἔφη. Ἑἶεν δὴ, 
εἶπον" ἐπειδὴ ἐνταῦϑα λόγου γεγόναμεν, ἀναλάβω- 
μὲν τὼ πρῶτα λεχϑέντα, δι’ ἃ δεῦρ᾽ ἥκομεν. ἦν δὲ 
που λεγόμενον, λυσιτελεῖν ἀδικεῖν τῷ τελέως μὲν ἀ- 
δίκῳ, δοξαξομένῳ δὲ δικαίῳ. ἢ οὐχ οὕτως ἐλέχθη; 
Οὕτω μὲν οὖν. Ἰνὺν δὴ, ἔφην, αὐτὸ διαλεγώμεϑα, 
ἐπειδὴ διωμολογησάμεϑα, τό, τε ἀδικεῖν καὶ τὸ δέ- 
καια πράττειν, ἣν ἑκάτερον ἔχει δύναμιν. Πῶς; ἔφη. 
Εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ. ͵ ἵνα εἰδῇ. ὁ ἐκεῖ- 
»α λέγων οἷα. ξλ "Εγξ:. Ποίαν τινά; ἢ δ᾽ ὃς. Τῶν τοι- 
οὗτων τινὼ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οἷαι μυϑολογοῦνται παλαιαὶ 
γενέσθαι φύσεις, ἥ τὲ Χιμαίρας, καὶ ἡ Σκύλλης, καὶ 

ἐερϑέρον, καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ λέγονται συμπε- 
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»" ᾿ 3 ον ἐς ΑΝ φυκυῖαι ἰδέαν πολλαὶ εἰς ἕν γενέσϑαι. Δέγονται γὰρ, 
ἔφη. Πλάττε τοίνυν μίαν μὲν ἰδέαν ϑηρίου ποικίλου 
καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων δὲ θηρίων ἔχοντος κεφα- 
λὰς κύκλῳ καὶ ἀγρίων" καὶ δυνατοῦ μεταβάλλειν 
καὶ φύειν ἐξ αὑτοῦ ταῦτα πάντα. “]εινοῦ πλάστου, 

γ , «ς ᾿ . 3 

ἔφη, τὸ ἔργον" ὅμως δὲ, ἐπειδὴ εὐπλαστότερον κη- 
Ὡ- Ἃ Ὁ ᾿ ᾿ ἃ ᾽ ν᾿ ροῦ καὶ τῶν τοιούτων λόγος, πεπλάσϑω. Ἵηίαν δὴ 
" 2] 3 ἵ , ΄ ἌΣ ΩΣ Π 

τοίνυν ἄλλην ἰδέαν λέοντος, μέαν δὲ ἀνθρώπου " πο- 

λὺ δὲ μέγιστον ἔστω τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον" δεὺύτε- 
,᾽ Ὁ Ὁ ’ 

ρον, τὸ δεύτερον. Τ᾿ αὗτα, ἔφη, ὁξξω" καὶ πέπλασται. 
ΒΗ Ψ ᾿ 5 ο 3} [σ᾿ 

Σύναπτε τοίνυν αὐτὰ εἰς ἕν τρία ὄντα, ὡστὲ πὴ ξυμ- 
πεφυκέναι ἀλλήλοις. Σ υνῆπται, ἔφη. Περίπλασον δὴ 

Φ Ὁ ω Γ᾿ , Ἑ -Ὁ 5 ε 

αὐτοῖς ἕξωϑεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνϑρώπου" ὡστε 
-» Α ᾿ ι -" ΓΑ, ἢ 

τῷ μὴ δυναμένῳ τιὰὶ ἐντὸς δρᾷν, ἀλλὰ τὸ ἕξω μόνον 
3 - Ἃ .---Ὁ 2 

ἔλυτρον ὁρῶντι, ἕν ζῶον φαίνεσθαι ἀνθρῶπον. Πε- 
, ’ ι Ὁ Γ Ἕ 

ριπέπλασται, ἕφη. “ἔγωμεν δὴ, τῷ λέγοντι ὡς λυσι- 
τελεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ πράτ- 

ΕἾ Π « ἡδὲ χλλ Ἃ ἢ λυ λεὶ 

τειν οὐ ξυμφέρει, οτε οὐδὲν ἀλλο φησὶν, ἢ λυσιτελεὶν 
3 - ’ 3 - -Ὁ 

αὐτῷ, τὸ παντοδαπὸν ϑηρίον εὐωχοῦντι, ποιεῖν 

ἰσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα" τὸν 
ι , - - ΝῚ -Ὁ’ 

δὲ ἀνϑρωπον λιμοκτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσϑεγῆ, ὥστε 
«'! ΙΣ οχ 5 Μ“ ᾿ 

ἕλκεσϑαι ὁπὴ αν ξκείνων ὁπότερον ἀγοι" καὶ μηδὲν 
ε' Ἐπ ἢ Σ γω δὲ ’ »οἦ δ 393.» 

ἕτερον ἕτερῳ ξυγεϑίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ ἐᾷν. 
2 ᾽ »»Ἃ» 

αὐτὰ ἐν αὑτοῖς δάκνεσθαξ τε καὶ μαχόμενα ἐσϑέειν 
»)5 δ ΣΟ ΤΎ ι 2; ὃ - 2.)»» ᾿ δ᾽ ΕΝ 
ἀλληλα. Παντάπασι γὰρ, ἔφη, ταῦτ ἂν λέγοι ὃ τὸ 
δὴ - ΕἸ - 3 - αν τα ᾽ Π , 

ἀδικεῖν ἐπαινῶν. Οὐκοῦν αὖ ὃ τὰ δίκαια λέγων λυ- 
" »ν -»ΣὋἷ κ“- Ὰ »Ἣ΄ὉὋ ᾽ 

σιτελεῖν, φαέη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέ- 
“ς πὰς 3 ͵ ἘΠ γένν τν ᾽» ᾽ 

γειν, οϑὲν τοῦ ἀγϑρώπου ὁ ἐντὸς ἀγνϑρωπος ἔσται 
ἐγκρατέστατος" καὶ τοῦ πολυκεφάλου ϑρέμματος 
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» ᾿ ῳ ᾿ ; τ ει! , 
ἐπιμελήσεται, ὠσπερ γεωργὸς, τὰ μὲν ἡμερα τρέφων 

Ἁ ι ᾿ 3 

καὶ τιϑασσεύων, τιὶ δὲ ἀγριὰα ἀποκωλύων φύεσθαι, 
ξύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέοντος φύσιν, χαὶ 

Ὁ , ’ 5 ῃ 

κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλὴη- 
Ἁ ς Ὁ τ ᾿ -- - ΕΣ ᾿ 

λοις τὲ καὶ αὑτῷ, οὕτω ϑρέψει. Κομιδῇ γὰρ αὖ λέ- 
γεν ταῦτα ὃ τὸ δίκαιον ἐπαινῶν. Κατὰ πάντα τρό- 

δ «4 ι ν Γ 2 Ι.“ ϑη “οἷ. .}ν ͵ 

πον δὴ, ὃ τὰ μὲν δίκαια ἐγκωμιάζων, ἀληϑὴ ἂν λέ- 
᾿ 2] " 4 «ες 

γοι: ὁ δὲ τὰ ἀδικα, ψεύδοιτο, πρός τὲ γὰρ ἡδονὴν 
Ἁ 3 .- 3 ͵ : ι ᾿ 

καὶ πρὸς εὐδοξίαν καὶ ὠφέλειαν σκοπουμένῳ, ὃ μὲ: 
) ’ "" Γ ϑ { τὸ ᾿ ᾿ 9 ᾿ 

ἐπαινέτης τοῦ δικαίου ἀληθεύει, ὃ δὲ ψέκτης οὐδὲ; 
ς ᾿ 324. 3, ι , «, ’ 32) »"- ΕῚ 

ὑγιές: οὐδ᾽ εἰδὼς ψέγει ὁ, τι ψέγοι. Οὔ μοι δοκεῖ, 1 
. 2. οἱ 2 -»"ο "ἢ. ᾿ ΝΡ , 

δ᾽ ὃς, οὐδαμὴ γε. Μιείϑωμεν τοίνυν αὐτὸν πρίῴως 
᾿ ᾿ ε ) -οὦ ΕἸ Ε 

(οὐ γὰρ ἑκὼν ἁμαρτάνει ἐρωτῶντες, .(4ὩΩ μακάριε, οἱ 
᾿ ᾿, τ . ᾿ “ο 27 

καὶ τιὶὶ καλιὶὶ καὶ τὰ αἰσχρὰ νόμιμα διὰ τὰ τοιαῦτ 
[. . ’ ι ᾿ ι 2 

ἂν φαῖμεν γεγονέναι; τὰ μὲν καλὰ, τὰ ὑπὸ τῷ ἂγ- 
, -» ν δ᾽  ἴς - Α ι κς 

ϑροώπῳ, μᾶλλον δὲ ἴσως τὰ ὑπὸ τῷ ϑείω τὰ ϑηριώδι 
- “ 2 ᾿ ι « ᾿ - 

ποιοῦντα τῆς φύσεως; αἰσχρὰ δὲ, τιὰλ ὑπὸ τῷ ἀγρίς 
, - Γ 2 »-ὅ΄Ὕ. 3.ν 

τὸ ἡμέρον δουλούμενα; ξυμφήσει; ἢ πῶς; ᾿Εάν μοι, 
, ΦΑΝ ΕῚ Ἂ ῳ Ὁ 

ἔφη, πείϑηται. Πίστιν οὖν, εἶπον, οτῳ λυσιτελεῖ ἐκ 

τούτου τοῦ λόγου χουσίον λαμβάνειν ἀδίκως, εἴπερ 
᾽ ΄ ᾿ ι ΠΣ [σὲ Ἷ 

τοιόνδέ τι γίγνεται, λαμβάνων τὸ χρυσίον, ἅμα κα- 
ταδουλοῦται τὸ βέλτιστον ἑαυτοῦ τῷ μοχϑηροτάτῳ͵ 
9" ΒῚ 4 ι ῇ ει 2 ᾿ ᾽ - 

ἢ, εἰ μὲν λαβὼν γρυσίον, υἱὸν ἡ ϑιγατέρα ἐδουλοῖ- 
- 2 -Ὁᾧ ΒῚ - 2 

το, χαὶ ταῦτ᾽ εἰς ἀγρίων τε καὶ κακῶν ἀγδρῶν, οὐκ 
ΝῚ ΞΡ Ἔ , ιν. ΟΝ ᾿" 
ἂν αὐτῷ ἐλυσιτέλει, οὐδ΄ ἂν πάμπολυ ἐπὶ τούτῳ 

το οἵα ἊΣ συ. 5 λαμβάνοι; εἰ δὲ τὸ ἑαυτοῦ ϑειότατον ὑπὸ τῷ ἀϑεω- 
τάτῳ τὲ καὶ μιαρωτάτῳ δουλοῦται, καὶ μηδὲν ἐλεεῖ, 

3 2) ΡΤ ΤΟ ς ) Ἂ Φιν» ΔΑ ͵ 2η " οὔκ ἀρὰ ἀϑλιός ἐστι, καὶ πολὺ ἐπὲ δεινοτέρῳ οὁλέϑροῳ 
Π » ὮΝ ἂΦ Π ΑΙ Ὁ - .- ὍΣ ᾿ 

χρυσὸν δωροδοκεῖ, ἢ Ἐριφύλη, ἐπὲὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς 
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ψυχῇ τὸν ὅρμον δεξαμένη; Πολὺ μέντοι, ἢ δ᾽ ὃς ὃ 

Τλαύκων ἐγὼ γάρ σοι ὑπὲρ ἐκεένου ἀποχρινοῦμαι. 

Οὐκοῦν καὶ τὸ ἀκολασταΐνειν οἴει διὰ τοιχῦτα πά- 

λαι ΡΥ ΟΕ ὕτι ἀνίεται ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ δεινὸν 

καὶ τὸ μέγα ἐκεῖνο καὶ πολ ὑειδὲς ϑρέμμα πέρα τοῦ 

δέοντος; “λον, ἔφη. Ἢ δ᾽ αὐϑάδεια καὶ δυσδαδλία 

ψέγεται, οὐχ ὅταν τὸ λεοντῶδές τε καὶ ὀφεῶδες αὔ- 

ἕηται καὶ συντείνηταε ἀναρμόστως; Πάνυ μὲν οὖν. 
τρυφὴ δὲ καὶ μαλϑακία οὐκ ἐπὶ τῇ τοῦ αὐτοῦ τοὺὐύ- 
του χαλάσει τε καὶ ἀνέσει ψέγεται, ὅταν ἐν αὐτῷ δει- 

λίαν ἐμποιῇ; 1ἰ μὴν; Κολακεία δὲ καὶ ἀνελευθερία, 

οὐχ ὅταν τὶς τὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ ϑυμοειδὲς ὑπὸ τῷ 

ὀχλώδει ϑηρίῳ ποιῇ, καὶ ἕνεχα χρημάτων καὶ τῆς 
ἐκείνου ἀπληστίας προπηλακιζόμενον ἐϑίζῃ ἐκ νέου 
ἀντὶ λέοντος πέϑηκον γίγνεσθαι; Καὶ μάλα, ἔφη. 
Βαναυσία δὲ καὶ χειροτεχνία διὰ τί, οἴει, ὄνειδος 

φέρει; ἢ δ ἀλλό τι φήσομεν, ἢ ὅταν τὶς ἀσϑενὲς 

φύσει ἔχῃ τὸ τοῦ βελτίστου εἶδος, ὥστε μὴ ἂν δύνα. 
σϑαι ἄρχειν τῶν ἐν αὐτῷ ϑρεμμάτων, ἀλλὰ ϑερα 
πεύειν ἐκεῖνα, καὶ τὰ ϑωπεύματα αὐτῶν μόνον δὺύ- 
γηται μανϑάνειν; Ἔοικεν, ἔφη. Οὐκοῦν, ἵνα καὶ ὅ 

τοιοῦτος ὑπὸ ὁμοίου ἄρχηται οἵουπερ ὃ βέλτιστος, 
δοῦλον αὐτὸν φαμὲν εἶναι δεῖν ἐκείνου τοῦ βελτί- 
στου καὶ ἔχοντος ἐν αὑτῷ τὸ ϑεῖον ἀρχον; οὐκ ἐπὶ 
βλάβῃ τῇ τοῦ δούλου οἰόμενοι δεῖν ἄρχεσθαι αὐτὸν 
(ὥσπερ Θρασύμαχος ᾧετο τοὺς ἀρχομένους). ἀλλ᾽ ὡς 
ἄμεινον ὃν παντὶ ὑπὸ ϑείου καὶ φρονίμου ἄρχεσθαι 
μάλιστα μὲν, οἰκεῖον ἔχοντος ἐν αὑτῷ, εἰ δὲ μὴ, ἔξωϑεν 
ἐφεστῶτος" ἵνα εἰς δύναμιν πάντες ὅμοιοι ὦμεν καὶ φίέ- 
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λοι, τῷ αὐτῷ ἡ κυβερνώμενοις ἹΚαὶ ὀρϑῶς γ᾽, ἐφη. Δηλοῖ 
δέγε, ἢ ἡν δ᾽ ἐγὼ, καὶ ὃ νόμος ὅτι τοιοῦτον βουλεύεται, 
πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει ξύμμαχος ὧν: καὶ ἢ τῶν παίδων 

ἀρχὴ, τὸ μὴ ἐᾷν ἐλευθέρους εἶναι, ἕως ἂν ἐν αὑτοῖς 
ὥσπερ ἐν πόλει πολιτείαν καταστήσωμεν, καὶ τὸ βελ- 

τίστον ϑεραπεύσαντε ς, τῷ παρ ἡμῖν τοιούτῳ, ἄντι“ 
καταστήσωμεν φύλακα ὅμοιον καὶ ἄρχοντα ἐν αὐτῷ" 
καὶ τότε δὴ ἐ λεύϑερον ἀφίεμεν. “λοι γὰρ, ἢ ἢ δ᾽ ὃς. Πὴ 
δὴ οὖν φήσομεν, ὦ 1 λαύκων, καὶ κατὰ τίνα λόγον 
λυσιτελεῖν ἀδικεῖν, ἢ) ἀκολασταΐνειν, ἢ τι αἰσχρὸν 

ποιεῖν ; ἐξ ὧν πονηρβτερϑς μὲν ἔσται, πλείω δὲ χρή- 
ματα ἢ ἄλλην τινὰ δύναμιν κεατήσεται; Οὐδαμῆ, ἢ ἢ 
δ᾽ ὃς. πὴ δ᾽ ἀδικοῦντα λανθάνειν, καὶ μὴ διδόναι 

δίκην λυσιτελεῖν; ἢ οὐχὶ ὃ μὲν λανθάνων, ἔτι πογη- 
ρότερος γίγνεται; τοῦ δὲ μὴ λανϑάγοντος καὶ κολαζο- 
μένου τὸ μὲν ϑηριῶδες κομίζεται καὶ ἡμεροῦται, τὸ 
δὲ ἥμερον ἐλευϑεροῦται; καὶ ὅλη ἡ ψυχὴ εἰς τὴν βελ- 
τίστην φύσιν καϑισταμένη, τιμιωτέραν ἕξιν λαμβά- 
νει, σωφροσίγην τὲ καὶ δικαιοσύνην μετά φρονήσεως 
κιτωμέγη, ἢ σῶμα ἰσχὺν τε καὶ κάλλος μετὰ ὑγείας 
λαμβάνον; τοσούτῳ ὅσῳ περ ψυχὴ σώματος τεμιωτέ- 
ρα; Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη: Οὐκοῦν ὃ γε νοῦν ἕ- 

χων, πάντα τὰ αὑτοῦ εἰς τοῦτο συντείνας, βιώσεται, 
»“ Υ 4 Τ “ὦ Κ) πρῶτον μὲν τὰ μαϑήματα τιμῶν, ἃ τοιαύτην αὐτῷ 

« . ΚΑῚ Π ι δὲ χλλ 3 ῳ ΖΓ 

τὴν ψυχὴν ἀπεργάσεται, τὼ δὲ ἀλλα ἀτιμάζων. 21ἢ- 
, Ὁ 5.3 γτ ι ω 7. 

λον, ἔφη. ᾿Επειτά γ᾽, εἶπον, τὴν τοῦ σώματος ἕξιν 
Ἁ . ΣΟ ΤΕ ἝΞ »9 "ὃ Ν Χλύ: "ὃ γὴ 

καὺ τροφὴν οὐχ ὅπως τῇ ϑηριώδει καὶ ἀλόγῳ ἡδονῇ 
2 .ο 7) . 3 ᾽ δι 

ἐπιτρέψας, ἐνταῦϑα τετραμμένος ζήσει, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἐ ’ ᾿ ω- ΐ Ω πρὸς ὑγίειαν βλέπων, οὐδὲ τοῦτο πρεσβεύων, ὕπως 
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ἰσχυρὸς, ἢ ὑγιὴς, ἢ καλὸς ἔσται, ἐὰν μὴ καὶ σωφρονή- 
σειν μέλλῃ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀλλ᾽ ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι ἀρ- 
μογέίαν τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἕνεκα ξυμφωγέας ἁρμοττόμε- 
γος φαίνηται. Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη" ἐάν περ μέλ- 
λῃ τῇ ἀληϑείᾳ μουσικὸς εἶναι. Οὐκοῦν, εἶπον», καὶ 

τὴν ἐν τῇ τῶν χρημάτων κτήσεν ξύντοξίν τε καὶ ξυμ- 
φωνίαν, καὶ τὸν ὄγκον τοῦ πλήϑους, οὐκ ἐχπληττό- 

μένος ὑπὸ τοῦ τῶν πολλῶν μακαρισμοῦ, ἄπειρον αὐ- 
ξήσει, ἀπέραντα κακὰ ἔχων. Οὐκ οἴομαι, ἔφη. ᾿41λλ 

ἀποβλέπων γε, εἶπον, πρὸς τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν», καὶ 
φυλάττων μὴ τι παρακινῇ αὑτοῦ τῶν ἐκεῖ διὰ πλῆϑος 

οὐσίας, ἢ δὲ ὀλιγότητα, οὕτω κυβερνῶν προσϑήσει καὶ 
ἀναλώσει τῆς οὐσίας καϑόσον ἂν οἱόστ᾽ ἢ. Κομιδῇ μὲν 
οὖν, ἔφη. ἀλλὰ μὴν καὶ τιμάς γε,εἰς ταὐτὸν ἀποβλέ" 
πων, τῶν μὲν μεϑέξει καὶ γεύσεται ἑκὼν ἃς ἂν ἡγῆ- 
ται ἀμεΐνω αὑτὸν ποιήσειν" ἃς δ᾽ ἂν λύσειν τὴν ὑπάρ- 

; ΄ - ν᾿ 4 . 2 2) 

χουσαν ἕξι», φεύξεται ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Οὐκ ἄρα, 
ἔφη, τά γε πολιτικὰ ἐθελήσει. πράττειν, ἐᾶν περ τοὺ- 

του κήδηται; Ἰγὴ τὸν Κύνα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἕν γὲ τηξαυ- 

τοῦ πὄλει, καὶ μάλα" οὗ μέντοι ἔσως ἕν γε τῇ πατρί» 
δι, ἐὰν μὴ ϑεία τὶς ξυμβὴ τύχη. ἩΠανϑάνω" ἔφη, ἐν 
ἢ γῦν» διήλϑομεν οἰχίζοντες πῦλει λέγεις, τῇ ἐν λό- 

γοις κειμένῃ. ἐπεὶ γῆς 7ε οὐδαμοῦ οἶμαι αὐτὴν εἶ- 
ναι. ᾿.4λλ᾽, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγμα ἃ ἀ- 
γάκειται τῷ βουλομένῳ δρῶν, καὶ δρῶντι, ἑαυτὸν και 
τοικίέζειν. διαφέρει δὲ οὐδὲν εἴτό που ἐστὶν, εἶτε ἔσται. 
τὴ γὰρ ταύτης μόνης ἂν πράξειεν, ἄλλης δὲ οὐδεμιᾷ. 
Εἰ κός γ᾽ ἔφη. 
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ΖΕ ΜΙ ΠΩΣΝ ΘΥΒΕ ἴδ 
ΠῸΟι ΝΜ ΧΟ ΔΙ νων 

7 

ΠΕΡῚ ΕΚ 

ΦΙΑ͂ΛΟΙῸΣ ΔΕΚΑ͂ΤΟΣ, 

Και μὴν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα περὶ αὐ- 
ων . Ὡῳ . ΠῚ 2) » 2 “ ) ,ῳ | 

τῆς ἔνγοῶ, ὡς παντὸς ἀρὰ μᾶλλον ὀρϑῶς ῳκίζομεν, 
τὴν πόλιν" οὐχ ἥκιστα δὲ ἐνθυμηϑεὶς περὶ ποιήσεως 
λέγω. Τὸ ποῖον; ἕφη. Τὸ μηδαμῇ παυαδέχεσθαι 
αὐτῆς ὁσὴ μιμητική. παντὸς γὰρ μᾶλλον οὐ παρα- 

δεκτέα γῦν καὶ ἐναργέστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, φαίνε- 
ται, ἐπειδὴ χωρὶς ἕκαστα διήρηται τὼ τῆς ψυχῆς εἴ- 
δη. Πῶς λέγεις; Ὡς μὲν πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσθαι (οὐ 

γὰρ μου κατερεῖτε πρὸς τοὺς τῆς τραγῳδίας ποιητὰς, 

καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μιμητικοὺς) λώβη ξοι- 
κεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν ἀκουόντων δια- 
γοίας, ὅσοι μὴ ἔχουσι φάρμακον τὸ εἰδέναι αὐτὰ οἷα 
τυγχάνει ὄντα. Πὴ δὴ, ἔφη, διανοούμενος λέγεις; 

Ῥητέον, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καίτοι φιλέα γέ τις μὲ καὶ αἰδὼς 
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ἐκ παιδὸς ἔχουσα περὶ Ὃμήρου ἀποκωλύει λέγειν. 
ἔοικε μὲν γὺρ τῶν καλῶν ἁπάντων τούτων τῶν τρα- 

γικῶν πρῶτος διδάσκαλός τε καὶ ἡγεμὼν γενέσϑαι. 
ἀλλ ού γὰρ πρό γε τῆς ἀληϑείας τιμητέος ἀνὴρ" 
ἀλλ᾽ ὃ ὃ λέγω, ῥητέον. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿κονεδὴ, 
μᾶλλον δὲ ἀποκρίνου. “Ἐρώτα. Μίμησιν ὅλως ἔχοις 

ἄν μοι εἰπεῖν ὃ, τι ποτ᾽ ἐστίν; : οὐδὲ γάρ του αὐτὸς 

πάνυ τι ξυννοῶ τί βούλεται εἶν αι. Ἦ που ἄρ᾽, ἔφη, 

ἐγὼ ξυννοήσω; Οὐδὲν γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἄτοπον. ἐπεὶ 
πολλά τοι ὀξύτερον βλεπόντων, ρας ὁρῶντες 
πρότερον εἶδον. Ἔστιν, ἔφη, οὕτως" ἀλλὰ σοῦ πα- 

ρόντος οὐδ᾽ ἂν προϑυμηϑῆναι οἷόστε εἴην εἰπεῖν εἰς 
τι μοὶ καταφαίνεται. ἀλλ᾿ αὐτὸς ὅρα. Βούλει οὖν 
Ἡα ἐνῆν ἀρξώμεϑα ἐπισκοποῦντες ἐκ τῆς εἰωϑυίας 

μεθόδου; εἶδος γάρ που τὲ ἕν ἕκαστον εἰώϑαμεν τί- 
ϑεσϑαι περὶ ἕκαστα τὰ πολλὰ, οἷς ταὐτὸν ὄνομα ἐπι- 

φέρομεν. ἢ οὐ μανϑάνεις; Πανϑάνω. Θῶμεν δὴ 
καὶ νῦν ὃ, τι βούλει τῶν πολλῶν. οἷον, εἰ ϑέλεις, 
πολλαΐ ποῦ εἰσὶ κλίνγαι καὶ τράπεζαι. Πῶς δ᾽ οἵ; 
3 ᾿ : - Ν τ ““λλὰ ἰδέαι γὲ που περὲ ταῦτα τὰ σκεύη δύο" μία μὲν,. 
κλέγης, μέα δὲ, τραπέζης. Ιναΐ. Οὐκοῦν καὶ εἰώϑα- 

μὲν λέγειν ὅτι ὃ δημιουργὸς ἑκατέρου τοῦ σκεύους 
4 32 Π [ ω -- ᾿ , 

πρὸς τὴν ἰδέαν βλέπων, οὐτω ποιεῖ, ὃ μὲν, τὰς κλέ- 
ς , ᾿ ’ Τα « »- 

γας, ὃ δὲ, τὰς τραπέζας, αἷς ἡμεῖς χρώμεθα: καὶ 
) , δι Τρ ᾿ , 

τὰάλλα κατὰ ταὐτά. οὐ γάρ που τὴν γε. ἰδέαν αὐτὴν 
δημιουργεῖ οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν. πῶς γάρ; Οὐ- 
δαμῶς. .1λλ᾿ ὅρα δὴ καὶ τόνδε τίνα καλεῖς τὸν δη- 
μιουργόν. Τὸν ποῖον; Ὃς πάντα ποιεῖ σά περ 
εἷς ἕκαστος τῶν χειροτεχγῶν. Ζ])εενόν τινὰ λέγεις καὶ 
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ϑαυμαστὸν ἄνδρα. Οὔπω γε. ᾿Αλλὰ τάχα μᾶλλον 
φήσεις. ὃ αὐτὸς γὰρ οὗτος χειροτέχνης, οὐ μόνον 
πάντα οἵόστε σκεύη ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς 
φυόμενα ἅπαντα ποιεῖ, καὶ ζῶα πάντα ἐργάζετα!, 

τά τὸ ἄλλα καὶ ἑαυτόν" καὶ πρὸς τούτοις, γῆν καὶ 
οὐρανὸν, καὶ ϑεοὺς, καὶ πόντα τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ 
ὲν ἄδου ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἐργάζεται. Πάνυ ϑαυμα- 

στὸν, ἔφη, λέγεις σοφιστὴν. ᾿Απιατεῖς, ἣν δ᾽ ἐγώ. 
καὶ μοι εἰπὲ, τοπαράπαν οὐκ ὧν σοι δοκεῖ εἶναι τοι- 
οὗτος δημιουργός; ἢ τινὶ μὲν τρόπῳ 7ενέσϑαι ἂν 
τούτων ἁπάντων 1 ποιητὴς, τιγὶ δὲ οὐκ ἂν; ἢ οὐκ αἱ- 
σϑάνῃ ὅτι κἀν αὐτὸς οἱόστε εἴης πᾶντα ταῦτα ποιῆ- 
σαι τρόπῳ γέ τινι; Καὶ τίς, ἔφη, ὃ τρόπος οὗτος; 
Οὐ χαλεπὸς, ἣν δ᾽ ἐγὼ , ἀλλὰ πολλαχῆ καὶ ταχὺ δη- 
μιουργούμενος. τάχιστα δὲ που, εἰ ϑέλεις λαβὼν 
κάτοπτρον περιφέρειν πανταχῆ, ταχὺ μὲν ἥλιον 
ποιήσεις καὶ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ταχὺ δὲ γῆν, ταχὺ 
δὲ σαυτόν τε καὶ τἄλλα ζῶα, καὶ σκεύη καὶ φυτὰ, 
καὶ πάντα ὅσα νῦν δὴ ἐλέγετο. Ναὶ, ἔφη, φαινόμε- 
γα, οὗ μέντοι ὄντα γέ που τῇ ἀληϑείᾳ. Καλῶς, ἢν 
δ᾽ ἐγὼ, καὶ εἰς δέον ἔρχῃ τῷ λόγῳ. τῶν τοιούτων 
γιὰρ, οἶμαι, δημιουργῶν καὶ ὁ ζωγράφος ἐστίν. ἢ 
γάφ; Πῶς γὰρ οὔ; ᾿Ἰλλὰ φήσεις οὐκ ἀληϑῆ, οἶμαι, 

αὐτὸν ποιεῖν ἃ ποιεῖ. καίτοι τρόπῳ γέ τινι καὶ ὃ 
ζωγράφος κλίνην ποιεῖ. ἢ οὔ; ἵναὶ, ἔφη, φαινομέ- 
γη» γ8 καὶ οὗτος. τί δὲ ὃ "λινοποιός ; οὐκ ἄρτι μέν- 

τοι ἔλεγες ὅτι οὗ τὸ εἶδος ποιεῖ ὃ δὴ φαμὲν εἶναι, ὃ 
ἐστι κλίνη, ἀλλὰ κλίνην τινά; Ἔλεγον γάρ. Οὐκοῦν, 
ὦ μὴ δ ἔστι ποιεῖ οὐκ ἂν τὸ ὃν ποιοῖ; ἀλλά τι τοι- 
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- - . νὰ γε . 2) ’ ἣν Γλ 4 - 
οὔτο οἷον τὸ ὃν,ν δὲ οὔ; τελέως δὲ εἶναι ὃν τὸ τοῦ 

-- », 2] Α ’ ἱ ,» 
κλινουργοῦ ἔργον, ἢ ἀλλοῦ τινὸς χειροτέχνου, εἶτις 

᾿ ᾿ ψν Ν 3 ὦ καὶ Ἶ γ7 ΕΠ 
φαίη, κιιδυνεύει οὐκ ἂν ἀληϑὴ λέγειν; Οὐυκουν, ξφη, 
ῳ Φ,. ὧλ “ἕ -ο΄Ὁ Ἃ 4 Ι͂ -ὃ Υ ὃ 

ὥς γ᾽ ἂν δόξειεν τοῖς περὶ τοὺς τοιοὐοδε λόγους δια- 
, ͵ ΓΞ "“ Ψ 

τρίβουσι. ΠΠηδὲν ἄρα ϑανμάξωμεν εἰ χαὶ τοῦτο ἀ- 
αὐνδρόν τι τυγχάνει ὃν πρὸς ἀλήϑειαν. Τὴ γάρ. 
Τούλει οὖν, ἔφην, ἐπὶ αὐτῶν τούτων ζητήσωμεν τὸν 
μιμητὴν τούτου τίς ποτὶ ἐστίν; Εὶ βούλει, ἕφη. Οὐκ- 

οὖν τριτταὶ τινες κλέναι αὗται γίγν ονται; μία μὲν, 

ἢ ἐν τῇ φύσει οὖσα, ἢν φαῖμεν ἂν, ὡς ἐγῴμαι, ϑεὸν 

ἐργώσασϑαι. ἢ τίνα ἄλλον; Οὐδένα, οἶμαι. ΤΜἰα δὲ 

γε, ἣν ὃ τέκτων. Ιγαὶ, ἕ Πα δὲ, ἣν ὃ ζωγρά γε, ἣν ὁ τέκτων. Ινχὶ, ἔφη. πα δὲ, ην ὃ ζωυγρά- 
ΕῚ , 2)...ν ΄ Γ' φν ᾿ [Ὁ ΟΝ 

φος. ἡ γάρ; ἔστω. Ζωγράφος δὴ, κλινοποιὸς, ϑεὸς, 

τρεῖς οὗτοι ἐπιστείται τρισὲν εἴδεσι κλινῶν. Ναὶ τρεῖς. 
ι ι η 3 , 

Ὃ μὲν δὴ ϑεὺς, εἴτε οὐκ ἐβούλετο, εἴτέ τις ἀν ἀγκὴ 
Σ - . ᾿ ᾽" Υ 2 ἴω Υ̓͂ 2 -ι' 

ἐπῆν, μὴ πλέον ἢ μίαν ἐν τῇ φύσει ἀπεργάσασϑαιν 
Ἔα ’ 2 ᾿ Υ 

αὐτὸν κλίνην, οὕτως ἐποίησε μίαν μόνην αὐτὴν ἐκεί- 
«“ ΡΨ 1} Π ᾽ “Ὁ ὍΝ η Π 727 

γην, ὁ ἐστι κλίνη. δύο δὲ τοιαῦται, Ἴ πλείους, οὔτε 
) :] ς ι -ο5Ρ -»" 2) ᾿ “ το 

ΠΡΈΡΕΤΝ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, οὔτε μὴ φυῶσι. “]ῶς 
᾿ 2 « τι 2 ᾿ ᾿ 

δὴ; ἕφη. Οτι, ἣν ὃ ἐγὼ, εἰ δύο μόνας ποιήσειξ, 

πάλιν ἂν μὲα ἀναφαῦ εἕη, ἧς ἐκεῖναι ἂν αὖ ἀμφότε- 
ραι τὸ εἶδος ἔχοιεν" καὶ εἴη ὧν ὅ ἔστι κλίνη, ἐκείνη, 
5) 2 Φ ς [ δ " .) -ο Η͂ πὶ 

ἀλλ οὐχ αὖ δύο. ᾿Ορϑῶς, ἔφη. “Ταῦτα δὴ, οἶμαι, 
5ῳων [δ Ὁ ’ ΓΕῚ 2» Υ 

εἰδὼς ὃ ϑεὸς, βουλόμενος εἰναν ὄντως κλίης ποιη- 
Ἁ "} 

τῆς, ὄντως οὔσης, ἀλλὰ αἱ ἢ κλίγης τινὸς, μηδὲ κλινο- 

σιοιός τις, μίαν φύσει αὐτὴν ἔφυσεν. "ἤοικε. Βοὶ- 

λει οὖν τοῦτον μὲν φυτουργὸν τούτου προσαγοριὑ- 
2! - Π -Ὁ , 2 " 

ὦμεν; 1) τὸ τοιοῦτον; εἸΐκαιον γοῦν, ἔφη" ἐπειδὴς 
Υ νυ ͵ περ φὗσει γ8ὲ καὶ τοῦτο καὶ τἄλλα πάντα πεποίηκε: 

Ῥυαε, ΤΥ. Ζ, 
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“Τί δὲ; τὸν τέχτονα, ἀρ οὐ δημιουργὸν κλί νης; Ἰγαί. 

ἮΙ καὶ τὸν ζωγράφον, δημιουργὸν καὶ ποιητὴν τοῦ 
τοιούτου; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ τὶ αὐτὸν κλίνης φήσεις 
εἶναι; Τοῦτο, ἢ δ᾽ ὃς, ὅμοιγε δοκεῖ μετριώτατ᾽ ἂν 
προσαγορεὺξ ΒΩ μιμητὴς οὐ ἐκεῖνοι δημιουρ- 
γοΐ, Εἶεν, ἢν δ᾽ ἐχὼ, τὸν τοῦ τρίτου ἄρα γεννήμα- 

τος ἀπὸ τῆς φύσεως, μιμητὴν καλεῖς; Πάνυ μὲν οὖν, 
ἕφη.. Ταῦτ᾽ ἄρα ἔσται καὶ ὃ τραγῳδιοποιός" εἴπερ 
μιμητὴς. ἐστι,. τρίτος τὶς ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς 

ἀληϑείας πεφυκὼς " καὶ πάντες. οὗ ἄλλοε μιμη- 
ταί. Κινδυνεύει. Ἰὸν μὲν δὴ μιμητὴν ὡμολογὴ- 
καμεν" εἰπὲ δέ μοι περὲ τοῦ ζωγράφου τόδε, πό- 
τέρα ἐκεῖνο. αὐτὸ τὸ ἐν τῇ φύσει ἕκαστον δοκεῖ 
θοι. ἐπιχειρεῖν μιμεῖσϑαν, ἢ τὸ τῶν δηιμου ργῶν» 

ἔργα.. “ἃ τῶν δημιουργῶν, ἔφη. ρα οἷα ἐστὶν, ἢ 
οἷα φαίνετϑι ; τοῦτο γὰρ ἔτι διύριδον. Πῶς λέγεις; 
ἔφη. 12 δε... κλίγη, ἐόν τε ἐκ πλαγίου αὐδὴν ϑεᾷ, ἐών 
τε καταντικρὺ, ἢ ὁπηοῦν, μὴ τι διαφέρει αὐτὴ ξαυ- 
τῆς; ἢ διαφέρει. μὲν οὐδὲν, φαένεται. δὲ ἀλλοία; καὶ 
τἄλλα ὡσαύτως; Οὕτως, ἔφη, φαένεται" διαφέρει. δ᾽ 
οὐδέν. Τοῦτο δὴ αὐτὸ σκόπει" πρὸς πότερον ἡ γθρα- 
φικὴ πεποίηται περὶ ἕκαστον; πότερα πρὸς τὸ ὃν, 
ὡς ἔχει, μιμήσασϑαι, ἢ πρὰς τὸ φαινόμενον, ὡς φαΐ- 
γετοαι; φαντάσματος, ἢ ἀληϑείας, οὖσα μίμησις; 
ΨΦαντάσματος, ἔφη. πόῤῥω που ἀρα τοῦ ἀληϑοῦς 
ἢ μιμητικὴ ἐστι" καὶ, ὡς ἔοικε, διὰ τοῦτο ταῦτα ἀ- 
σεργάζεται ὅτι σμικρόν τι ἑκάστου ἐφάπτεται, καὶ 

τοῦτο εἴδωλον. οἷον ὃ ζωγράφος, φαμὸν, ζωγραφή- 
ει ἡμῖν σκυτοτόμον», τέκτονα, τοὺς ἄλλους δημιουφ- 

᾿ 

᾿ 

] 
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γοὺς" περὶ οὐδεγὸς τούτων ἐπαΐων τῶν τεχνῶν" ἀλλ᾽ 
ὅμως παῖδάς τὸ καὶ ἄφρονας ἀνϑρώπους, εἰ ἀγαθὸς 
εἴῃ ζωγράφος, γρόψας ἂν τέκτονα καὶ πόῤῥωϑεν ἐπι- 
δεικνὺς, ἐξαπατῷὴ ἂν», τῷ δοκεῖν ὡς ἀληϑῶς τέχτονοι 
εἶναι. Τί δ᾽ οὔ; ᾿Αλλὰ γὰρ, οἶμαι, ὦ φίλε, τόδε δεῦ 
περὶ πάντων τῶ» τοιούτων διωνοθιοως, ἐπειδὰν τις: 
ἡμῖν ἀπαγγέλλῃ περὶ τούτου, ὡς ἐνέτνχεν (νϑρώπῳ: 
πάσας ἐπισταμέτῳ τὸς δημιουργίας, καὶ τἄλλα πάν- 
τα ὅσα εἷς ἕκαστος οἶδεν, οὐδὲν ὅ, τι οὐχὶ ἀκριβέ- 

στερον ὁτουοῦν ἐπισταμένῳ" ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ 
τοιούτῳ, ὃτι εὐὴὐϑης τὲς ἄνϑρωπος, καὶ, ὡς ἔοικδν, 
ἐντυχὼν χόητι τιυνὺ καὶ “μιμητῇ, ἐξηπατήθη, ὥστϑ 
ἔδοξεν αὐτῷ 1 ἀφνυδῳρδε: εἶναι, διὰ τὸ αὐτὸς μὴ οἷόστ᾽ 

εἶναι ἐπιστήμην καὶ ἀγεπιστημοσύγην καὶ μίμησιν. 
ἐξετάσαι. ᾿Ιληϑέστατα, ἔφη. Θύὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
μετιὶ τοῦτο ἐπισκεπτέον τὴν τὲ τραγῳδίαν κοὲ τὸν 
ἡγεμόνα αὐτῆς “Ομηρον. ἐπειδὴ τινῶν ἀκούομεν ἔτε 
οὗτοι πύσας μὲν τέχ» ας ἐπίστανται, πώντοι δὲ τὼ ἂγ-: 

ϑρώπεια τὰ πρὸς ἀρετὴν καὶ κακίαν, καὶ τάγε θεῖα... 
ἀνάγκη. χαὰρ τὸν ἀγαϑὸν ποιητὴν, εὖ μέλλει, περὶ ὧν 

ἂν ποιῇ, καλῶς ποιήσειν, εἰδότα ἄρα ποιεῖν" ἢ μὴ 
οἵόντε εἶναι ποιεῖν. δεῖ δὴ ἐκ μεν πότερον" 
μιμηταῖς τοὔτοις οὗτοι ἐντυχόντες ἐξηπάτηνται, καὶ 
τὸ ἔργα αὐτῶν δρῶντες, οὐκ αἷο ϑάνονται. τριττὰ ἃ- 
πέχοντα τοῦ ὄντος, καὶ ῥάδια ποιεῖν μὴ εἰδότι τὴν 
ἀλήϑειαν" (φαντάσματα γὼρ ἄλλ᾽ οὐκ ὄντα ποιοῦ- 
ὑϑλὴ] ἢ τί καὶ λέγουσι καὶ τῷ ὄντι οἵ ἀγαϑοὶ ποιηταὶ 
ἴσασι, περὶ ὧν δρνούαν τοὶς πολλοῖς ευ λέγειν; Πώ- 

γυ μὲν οὖν, ἔφη, ἐξεταστέον. Οἷξι οὖν, εἴτις ἀμφό- 

Ζ 
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τερα δύναιτο ποιεῖν; τό, τὲ μιμηϑησόμενον καὶ τὸ 
εἴδωλον, ἐπὶ τῇ τῶν εἰδώλων δημιουργίᾳ ξαυτὸν ἀ- 
φεῖναι ἂν σπουδάζειν, καὶ τοῦτο προστήσασϑαι τοῦ 

ἑαυτοῦ βίου ὡς βέλτιστον ἔχοντα ; Οὐκ ἔγωγε. ᾿Δλλ 
εἴπέρ γε, οἶμαι, ἐπιστήμων εἴη τῇ ἀληϑείᾳ τούτων 
πέρι ἄπερ καὶ μιμεῖται, πολὺ πρότερον ἐν ἕοίς ἕρ- 
7οις ἂν σπουδάσειεν ἢ ἐπὶ τοῖς μιμήμασι:" καὶ πει- 
ρῷτο ἂν πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἑαυτοῦ καταλιπεῖν 
μνημεῖα, καὶ εἶναν προϑυμοῖτ᾽ ἂν μᾶλλον ὃ ἐγκωμια- 
ζόμενος }) ὁ ἐγκωμιάζων. Οἶμαι, ἔφη. οὐ γὰρ ἐξίσου 
ἢ τε τιμὴ καὶ ἡ ὠφέλεια. Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων πέ- 
ρὲ μὴ ἀπαιτῶμεν λόγον Ὅμηρον ἢ ἄλλον ὄντιγοῦν 
τῶν ποιητῶν, ἐρωτῶντες εἰ ἰατρικός τις ἦν τὶς αὐτῶν, 
ἀλλὰ μὴ μιμητὴς μόνὸν ἰατρικῶν λόγων. τένας γὰρ 
ὑγιεῖς ποιητής τις τῶν παλαιῶν 1) τῶν νέων λέγεται 
πεποιηκέναι, ὥσπερ σκληπιός; ἢ) τίνας μιαϑητὰς 
ἰατρικῆς κατελέίπετο, ἄσπερ ἐκεῖνος τοὺς ἐκγόνουφ; 
μηδ᾽ αὖ περὶ τὸς ἄλλας τέχνας αὐτοὺς ἐρωτῶμεν, 
ἀλλ ἐῶμεν" περὶ δὲ ὧν μεγίστων τε καὶ καλλίστων 
ἐπιχειρεῖ λέγειν Ὅμηρος πολέμων τὲ πέρι καὶ στρα- 
τηγιῶν, καὶ διοικήσεων πόλεων, καὶ παιδείας πέρι 

ἀνθρώπου, δίκαιόν που ἐρωτᾷν αὐτὸν, πυνϑανομέ- 
γους, Ὁ φίλε' Ὅμηρε, εἴπερ μὴ τρίτος ἀπὸ τῆς ἀλη- 

ϑείας εἰ ἀρετῆς πέρι ἰλύν οι δημιουρ "γὸς (ὃν δὴ μι: 

μητὴν ὡρισάμεθα ) ἀλλὰ καὶ δεύτερος, καὶ οἱόστε 
ἦσϑα γιγνώσκειν ποῖα ἐπιτηδεύματα βελτίους ἢ χεί- 
ρῦυς ἀνθρώπους ποιεῖ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, λέγε ἡμῖν, 

τίς τῶν ποόλεον διά ὅδ βέλτιον ὥκησεν, ὥσπερ διὰ 
ἀνποῦργον “Δακεδαίμων, καὶ δι ἄλλους πολλοὺς πολ- 

ὡ», 



ἐψιϑοομ». ΒΕ ἘΕΡΥΒΈΙΟΑ 118.Χ. 357 
4 3 "» 

λωὴ μεγάλαι τε καὶ σμικραΐ; σὲ δὲ τίς αἰτιᾶται πόλις 
, ᾽ »" 5 

νομοϑέτην ἀγαϑὸν γεγονέναι, καὶ σφᾶς ὠὡφεληκέναι; 
Χ "νῦ Α. οἷ Ἵ λίο ἃ Ἂς ΥΝΟν λίο ἥν, Ἐν »" 

«ρώνδαν μὲν γὰρ Ἰταλία καὶ Σικελία, καὶ ἡμεῖς 
“Σόλωνα " σὲ δὲ τίς ἕξει τινὰ εἰπεῖν, Οὐκ οἵμαι, ἔφη 

2 2ϑ, .ν ε 

ὁ Γλαύκων. Οὔκουν λέγεταί γε οὐδ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν Ὃ- 
- 9... " ͵ - ) ," δυιτ Ὁ Ι ἥν γᾶν ἢ ’ 

μηριδῶν. “λλὰ δή τις πόλεμος ἐπὶ Ὁμήρου, ὑπ ἐκεί- 

γον ἄρχοντος ἢ. ξυμβουλ λεθοντὸς εὖ πολεμηϑεὶς μνη- 
μονεύεται; Οὐδεὶς. ᾿4λλ οἷα δὴ εἰς τὶ ἔργα σοφοῖ 
ἀνδρὸς πολλαὶ ἐπίνοικι καὶ εὐμήχανοι εἰς τέγνας ἢ 

τινας ἄλλας πράξεις λέγον τὰν; ὥσπερ αὖ Θάλεώ τε 

πέρι τοῦ ἡΠιλησίου, καὶ ᾿ναχάρσιος τοῦ Σκύϑου, 
Ὁ “Ὁ 39 ’ "»"} 4 ᾿ 5 4 Υ 

Οὐδαμῶς τοιοῦτον οὐδέν. ᾿Αλλὰ δὴ εἰ μὴ δημοσίᾳ, 
δέ ἐν τγεμὼν τικχιδείας αὐτὸς ζῶν λέγεται Ομ ὑδέᾳ τισὶν ἡγεμὼν παιδείας αντὸς ἐγεται Ομη- 

᾿ Ξ Ὧ. 5 -Ὁ 2 Π ὅν, ΔΆ, 

ρος γενέσϑαι" οἱ ἐκεῖνον ἡγάπων ἐπὸ συνουσίᾳ, καὶ 
- , ξεν ἢ 

τοὶς ὑστέροις δόν τινα παρέδοσαν βίου Ομηρικὴν. 
ὕσπερ Πυϑαγόρας αὐτὸς διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἢ ὥσπερ Πυϑαγόρας αὐτὸς διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἡ- 

᾿ Ν 6: ὦ 3» ᾿ -: ’ 

ἀρνῶν καὶ οὗ ΠΆΡΘΟΙ, ξτι καὶ νῦν ἀΕαθεεχοθθι» 
τρόπον ἐπονομάζοντες τοῦ βίου, διαφανεῖς που δο- 
κοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις. Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη, τοιοῦ- 

τον οὐδὲν λέγεται. ὃ γὰρ Ἀρεώφιλος, ὦ «Σώχρατες, 
»- ᾿ [᾿ -ΌὕΌ “ 7 ᾿ 

ἴσως, ὁ τοῦ “Ομήρου ἑταῖρος, τοῦ ὀνόματος ὧν γε- 
λοιότερος ἔτι πρὸς παιδείαν φανείη, εἰ τὰ λεγόμενα 

περὶ “Ὁμήφου ἀληϑῆ. λέγεται: γὰρ ὡς τλῆ τις ἀ- 
μέλεια περὶ αὐτὸν ἣν ἐπὶ αὐτοῦ ἐκείνου ὅτε ἔζη. «Ὁ 
γεται γὰρ. οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ. ᾿Αλλ οἴει, ὦ Τλαύκων, εἶ 
τῷ ὄντι οἱόστ᾽ ἣν παιδεύειν ἀνϑρώτοις καὶ βεὶ τέους 
ἀπεργάξεσθαι Ὅμηρος, ἅτε περὲ τούτων οὐ μιμεῖ- 

δ. 2): Ὁ “Δ ᾽ τ᾿ Φ 2 2. 2 Υ 

σθαι ἀλλὰ γινώσκειν δι ἀμενος, οὐκ ἄρα ἂν πολλοὺς 
"ἼΝ Ξ Υ̓͂ ΝῚ δ, ἰενς 3 - 39 

ἑταίρους ἐποιήσατο, καὶ ἐτιμᾶτο καὶ ἠγαπᾶτο ὑπ 
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2. τῷ 5 2) 

αὐτῶν; ἀλλὰ Πρωταγόρας μὲν ἀρὰ ὃ ̓ Αβδηρίτης, καὶ 
νι -ο Ἂν “1} 

Πρόδικος ὁ Κιος," καὶ ἀλλον πάμπολλοι δύνανται 

τοῖς ἐφ᾽ δαυτῶν παριστάναι, ἰδίῳ ὃ ξυχγιγνόμενοι, ὡς 
οὔτε οἰκίαν οὔτε πόλεν τὴν αὑτῶν διοικεῖν οἱοίτ᾽ ἕ- 
σονται, ἐὰν μὴ σφεῖς ἐπιστατήσουσιν αὐτῶν τῆς παι. 

Ι ΌΝ, Υ͂ -Ὁ Ξ Ὁ - -Ὁ 

δείας, καὶ ἐπὶ ταὐὑτῃ τῇ σορίᾳ οὕτω σφόδρα φιλοῦν- 
ε! ᾿ ; "Ὁ - ᾿ 

ται, ὡστὲ μονονοὺκ ἐπὲ ταῖς κεφαλαῖς περιφέρουσιν 
3 ΝΕ Ὁ τε »ἦὋ᾽᾿ ε., τ Ή 1. διττὰ ’ 

αὐτοὺς οἱ ἑταῖοοθι" Θμηρον δ᾽ ἄρα οἵ ἐπ᾿ ἐκείνου, 
, --" 5 ὦ ᾿ Σ δος " 2 

εἴπερ οἱὔστ᾽ ἢν πρὺς ἀρετὴν ὀνέναι ἀνθρώπους, ἢ 
«. [ τῇ ΩΣ Ρ)] 4. 3’ Ἃ ΟΝ 

Ποσίοδον, ὀμιψῳδεῖν ἀν τξερ πόρτες ἀπνν τ βὰν αὔκὲ 
μᾶλλον ἂν αὐτῶν ἀντείχοντο. 4) τοῦ ουσοῖ; καὶ ἡνά- 

γι 1 παριὶ σφΐσιν οἴκοι εἶναι; ῆ, εἰ μὴ ἔπειϑον, 

αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν ὃ ὅπη ἤξσαν, ἕως ἱλανῶς παι- 
Ἰδὰ ,ῷ 7 32; ΠΡ Ψ 

δεόας μεταλάβοιεν: Παντάπασι», ἔφη, δοκεῖς μοι, ὦ 
9 ὦ 3 -“ -Ό Ἂς 

Σώκρατες, ἀληϑῆ λέγειν. Οὐκοῦν τιϑῶμεν, ἀπὸ Ὃ- 
μήρου ἀρξάμενοι, πάντας τοὺς 7 Μοιητειοῦξ, , μιμητὰς 
εἰδώλων ἀρετῆς εἶναι, καὶ τῶν ἄλλων περὲ ὧν ποιοῦ- 
σι, τῆς δὲ ἀληϑείας οὐχ ἅπτεσθαι" ἀλλ᾽, ὥσπερ νῦν 
δὴ ἐλέγομεν, ὁ ζωγς »άφρος σκυτοτόμον ποιῆσϑι "»»ῦν: 
τα εἶναι, αὐτός τε οὐκ ἐπαΐων περὶ τῆς σκυτοτομίας, 
χαὺ τοῖς μὴ ἐπαΐουσιν, ἔκ τῶν χϑωμάτων δὲ καὶ σχη- 
μάτων ϑεωροῦσι. Πάνυ μὲν οὖν. Οὕτω δὴ, οἶμαι, 
καὶ τὸν ποιητικὸν φήσομεν χρώματα ἀττὰ ἑκάστων 
τῶν τεχνῶν τοῖς ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἐπιχρωματί- 
ζειν, αὐτὸν οὐκ ἐπαΐοντα, ἀλλ᾽ ἢ μιμεῖσθαι, ὥστε 
ἑτέροις τοιούτοις ὃκ τῶν λόγων θεωροῦσι δοκεῖν" ἐάν 
τὲ περὶ σκυτοτομίας τὶ λέγῃ ἐν μέτρῳ καὶ ῥυθμῷ καὶ 
ἁρμονίᾳ, πάνυ εὖ δοκεῖν λέγεσϑαι, ἐάν τὲ περὶ σρα-- 

τηγίας, ἐάν τε περὶ ἄλλου ὁτουοῦν. οὕτω φύσει αὖ- 
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τιὶὶ ταῦτα μεγάλην τινιὰ κήλησιν ἔχει. ἐπεὶ γυμγω- 
ϑέντα 7 τῶν τῆς μουσικῆς χρωμάτων τὶ τῶν ποιη- 
τῶν, αὐτὰ ἐφ᾽ αὑτῶν λεγόμενα οἱμαὶ σε εἰδέναι οἷα 
φαΐένεται. τεϑέασαι γάρ που. Ἔγωγ,, ἔφη. ᾿Οὐκοῦν, 

ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἔοικε τοῖς τῶν ὡραίων προσώποις, καλῶν 
δὲ μὴ, οἵα γίγνεται ἰδεῖν, ὅταν αὐτιὰ τὸ ἄνϑος προ- 
λίπῃ; παντάπασιν, ἢ δ᾽ ὅς. Ἴϑι δὴ τόδε ἄϑρει- 

ὃ τοῦ εἰδώλου ποιητὴς, ὃ μιμητὴς φαμὲν, τοῦ μὲν 
ὄντος οὐδὲν ἐπαΐει, τοῦ δὲ φαινομένου. οὐχ οὕτω; 
τγαΐ. Μη τοίνυν ἡμίσεως αὐτὸ καταλίπωμεν ῥηϑὲν, 
ἀλλ᾽ ἱκανῶς ἴδωμεν. .“έγε, ἔφη. Ζωγράφος, φαμὲν, 
ἡνέας τε γράψεν"' καὶ χαλινόν; ἵναί, ΠΟοιήσει δὲ 7 
σκυτοτόμος καὶ χαλκεὺς -: Πάνυ γε. ἮΡ οὖν ἐπαΐξι 

οἵας δεῖ τὰς ἡνίας εἶναι ΘΙ “ἀμ νώλῥνον ὁ γραφεὺς; 

ἢ οὐδ᾽ ὃ ποιήσας, Ὁ, τε χαλκεὺς καὶ ὃ σκυτεὺς; ἀλλ 
ἐκεῖνος ὅσπερ τούτοις ἐπίσταται χρῆσϑαι; : μόνος ὗ 
ἱππικός; ᾿Ιληϑέστατα. Ἧρ οὖν οὐ περὶ πάντα οὕτω 

φήσομεν ἔχειν; Πῶς; “Περὶ ἕκαστον ταὗτας τινιὶς 

τρεῖς τέχνας εἶναι, χρησομένην, πο οσῳπ, μιμῃ- 
σομένην; » ἀγαΐ. Οὐκοῦν ἀρετὴ καὶ κάλλος καὶ ὁορϑό- 

της ἑκάστου σκχεύους καὶ ζώου καὶ πράξεως, οὐ πρὸς 

ἀλλότι ἢ τὴν χρείαν ἐστὶ, πρὸς ἣν ἂν ἕκαστον 5) πεπθεῆ- 
μένον, ἢ πεφυκός; Οὕτω. Πολλὴ ὁ ἄρα ἀνάγκη τὸν χρώ- 

μενον ἑκάστῳ ἐμπειρότατόν τὲ εἶναι, καὶ ἄγγελον τ 
γνεσ ϑαι τῷ ποιητῇ οἷα ἀγαϑὰ ἢ κακὰ ποιεὶ ἐν τῇ χρείᾳ 

χρῆται. οἷον,αὐλητής που αὐλοποιῷ ἐξοαγγελλ ε᾽ πε- 

οὗ τῶν αὐλῶ ὧν οἷα ἂν ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ αὐλεῖν, καὶ 

ἐπιτάξει οἵους δεῖ ποιεῖν ὁ δ᾽ ὑπηρέτης οὔ. Πῶς 
δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν ὃ μὲν εἰδὼς ἐξαγγέλλει περὶ χρηστῶν 
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Ν ᾿ “Ὁ 3η ὦ ς ἢ ν Σς ΕΥ̓ΘΝ ᾽ “ἢ καὶ πονηρῶν αὐλῶν, ὃ δὲ, πιστεύων ποιήσει; [Ιναί. 
Ἐν τ τ σαν ΣΝ Ε΄ ς ι ν Π ΒΥ τ 9 ἐοῦ αὐτοῦ ἀρὰ σκεύους ὃ μὲν ποιητὴς πίστιν ὀρϑὴ» 
εἰ- ΝΥ - ι - Ὁ 

ξεε περὶ κάλλους τε καὶ πογηρίας, ξυνὼν τῷ εἰδότι, 
ον 9 ΟΣ" " 

καὶ ἀναγκαζόμενος ἀκούειν παρὰ τοῦ εἰν νη ὁ δὲ 
χρώμενος, ἐπιστήμην. Πάνυ γε. Ὃ. δὲ μιμητὴς πό- 
ἡ ὼς ἐκ τοῦ χρυῦϑοι ΘΗ ΦΑΤΙ Ν ἕξει ὧν ἂν γϑώφῇ, 

εἶτε καλὰ καὶ ὀοϑὰ, εἴτε μὴ; ἢ δόξαν ὀρϑὴν. διὰ τὸ 
) 5 Ὁ ω ΩΣ : 

ἐξ ἀνάγκης συνεῖναι τῷ εἰδότι, καὶ ἐπιτάττεσϑαι οἷοι 
᾿ 3 ᾿ 

χζοὴ γράφειν; Ουδὲτ τέρα. Οὔτε ἄρα εἴσεται οὔτε ὁρ- 
θὰ δοξάσει ὃ μι ιμητὴς περὺ ὧν ἂν μιμῆ ταὶ, πρὺς τῬ᾽ᾷ 

λος ἢ ἢ πογηφίαν. Οὐκ ἔοικε. “Χαρίέεις. ἂν εἰ ὃ ἐν τῇ 
1 

μιμήσει ἐομρυηις πρὸς σοφίαν περὶ ὧν ἂν ποιῇ. Οὐ 
“ 

πάνυ, ᾿Αλλ οὖν δὴ ὅμως 7γε μιμήσεται, οὐκ εἰδὼς 
περὶ ἕ ἑκάστου ὑπὴ πογηρὸν ἢ χρηστόν" ἀλλ᾽, ὡς ἔοι- 

κὰν, οἷο» φαίνεται καλὸν εἶναι τοὶς πολλοῖς τε καὶ 

μηδὲν εἰδόσι, τοῦτο μιμήσεται. Τί γὺρ ἄλλο; Ταῦ- 
᾿ τ, ΕῚ “- τᾷ 

το! μὲν δὴ, ὡς γε φαίνεται, ἐπιεικῶς ἡμῖν διωμολόγη- 
, ’ “ω 

ται" τόγ τὲ μιμητιχὸν μηδὲν εἰδέναι ἀξίον λόγου πε- 
ξζ » δὼ 3, τ 3 

ρὲ ὧν μιμεῖται, ἀλλ᾽ εἶναι παιδιάν τινὰ καὶ οὐ σπον’ 
δὴν τὴν μίμησιν. τοὺς τε τῆς τραγιπῆς ποιήσεως 
ἁπιομένους ἐν ἰαμβείοις καὶ ἐν ἔπεσι, πώντιις εἶναι 
μιμητικοὺς ὡς οἱόντε μάλιστα. Πάνυ μὲν οὖν. Πρὸς 

Ἧς ΕἸ δ᾽ τς ᾿ ᾿ δ - 9 ω 3 Ἃ 

“1 ὺς, ἣν ὁ ἐγθ), τὸ ὃὲ μιμείσϑαν τοῦτο, οὐ πὲρϑὺ 
᾿ ᾿ ) “- 5 - 

τρίτον μὲν τι ἐστὲν ἀπὸ τὴς ἀληϑείας; ἡ γάρ; Ναί. 
Π ὃ Π «νυ “-γ Σ Ἀ - οο 5 (). Π 32» 

ἔΐρὺς ὃε ὁη ποιὸν τι ἔστε τῶν τοῦ ἀνϑρωπου ἔχον 
ει ν - ᾽ , εὴν δύναμιν ἣν ἔχει; Τοῦ ποίου τινὸς πὲέρυ λέγεις; 

μεν» ᾿Σ τὸ 7: 2 ’ ᾿ ς .ῳ ’ » ῃ 9 

7 υὖ τοιοῖδε. Ἰαυτόν που ἡμῖν μέγεθος ἐγγυϑεν 
ξε χαὶ πόῤῥωθεν διὰ τῆς ὄψεως οὐκ ἴσον φαίνεται. 

δ : : ᾿ ΄“ ῦ 
(ὐ γάῃ. “Καὶ τὰ καμπύλα τε καὶ εὐϑὲέα ἐν ὕδατέ τε ϑεω- 
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μένοις καὶ ξξω, καὶ κοϊλά τὲ δὴ καὶ ἐξέχοντα, διὰ τὴν πε- 

οὺ τὰ χρώματα αὖ πλάνην τῆς ὄψεως" καὶ πᾶσά τις τα- 
ραχὴ δήλη ἡμῖ» ἐνοῦσα αὕτη ἐν τὴ ψυχῇ, ᾧ δὴ ἡμῶν 
τῷ παϑήματι τῆς φύσεως ἡ σκιαγραφίᾳ ἐπιϑεμένη, 
γοητείας οὐδὲν ἀπολείπει, καὶ Ἷ ϑαυματοποιΐα, καὶ 
ἀλλαι πολλαὲ τοιαῦται μηλαν οί. “ἰληϑῆ. χρ οὖν οὐ 

τὸ μετρεῖν, καὶ ἀριϑμεῖν, καὶ ἱστάναι, βοήϑειαι χα- 
ριέσταται πρὸς αὐτὼ ἐφάνησαν; ὡς γε μὴ ἄρχειν ἐν 
ἡμῖν τὸ φαινόμενον μεῖζον, ἢ ἔλαττον, ἢ) πλέον, ἢ 
ϑαρύτερον, ἀλλὰ τὸ λογισάμενγον, καὶ μετρῆσαν, ἢ 
καὶ στῆσαν; Πῶς γὰρ οὔ; ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε τοῦ 
λογιστικοῦ ἂν εἴη τοῦ ἐν τῇ ψυχὴ ἔργον. Τούτου 
γὰρ οὖν. Τούτῳ δὴ πολλάκις μετρήσαντι, καὶ ση- 
μαΐένοντι μείζω ἀττὰ εἶναι ἡ ἐλάττω ἕτερα ἑτέρων, ἢ 
ἴσα, τἀναντία φαίνεται ἅμα περὶ ταὐτά. ϊναΐ, Οὐκ- 

οὖν ἔφαμεν τῷ αὐτῷ ἅμα περὶ ταὐτὰ ἐναντία δοξά 
5.7 Ξ ἃ 19 - ΡΥ ᾿ 

ζειν ἀδύνατον εἶναι; Καὶ ὀρϑῶς γ ἔφαμεν. Τὸ πα- 
ρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον τῆς ψυχῆς, τῷ κατὰὼ τὰ 
μέτρα οὐκ ἂν εἴη ταὐτόν. Οὐ γὰρ οὖν. ἀχιδν μὴν “τὸ 

μέτρῳ γε καὶ λογισμῷ πιστεῖον, βιλτιστον ἀν εἴη 

τῆς ψυχῆς. 1ἱ μὴν; Τὸ ἄρα τούτῳ ἐναντιούμενον, 
τῶν φαύλων ἄν τι εἴη ἐν ἡμῖν. ᾿ἀνάγκη. Τοῦτο τοί- 
ψυν διομολογήσασϑαι βουλόμενος, ξὰ ὅγον ὅτι ἢ γρα- 
φικὴ κυὶ ὅλως ἡ μιμητικὴ, πόῤῥω μὲν τῆς ἀλ ηϑείας 
οὔσα, τὸ αὑτῆς ἔργον ἀσπάζεται, πόῤῥω δ᾽ αὖ φρο- 
γήσεως ὄντι τῷ ἐν ἡμῖν πρυσομιλεῖ τε καὶ ἑταίρα 
καὶ φίλη ἐστὶν, ἐπὶ οὐδενὶ ὑγιεῖ οὐδ᾽ ἀληϑεῖ. Πα»- 
τύπασιν, ἢ δ᾽ ὃς. Φαύλη ἄνα φαύλῳ ξυγγιγνομένη 
φαῦλα γεννᾷ ἡ μιμητική. "“Ποικ. Πότερον, ἦν δ᾽ ἐγὼ, 



δδυ. ς ΡΙΑΤΟΝΙΒ «.ἀ.6.}.δ04 α. 
΄-' 

ς - Α Ὧν Γ ΒλῚ Ἂν ἰδ 4 ν 5 ι ει 

ῃ κατὰ τηβρβ οψιν μοφήν; ἢ καὶ ἢ ἈσΧτίχ ΤῊΡ ΚΟΉΡ, ἢ» 
3 ΗΝ πὰ ὸΣ 53. ΤΩ 

δὴ ποίησιν ὀνομάζομεν » ικός Κ, ἔφη, καὶ ταύτην. 
ι ϑινί ΔΝ -  » 

Ἀ7]ὴ τοίνυν, ἢν δ΄ ἐγὼ, τῷ εἰκότι μόνον πιστεύσωμεν 
ΕἸ - “οσ ΒΕ 9 ΕἸ Ά “- 

ἐκ τῆς γραφικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾿ αὐτὸ αὖ ἔλϑωμεν τῆς 
Ὶ Ὁ - ᾳῳι ᾿ Ὁ 

διανοίας τοῦτο ᾧ προσομιλεῖ ἡ διὼ τῆς ποιήσεως μι- 
ΕῚ ΑΕ Ὁ -οΟὉᾧ ν 2" -.- » Π 9 

μητικὴ, καὶ ἰδῶμεν, φαῦλον ἢ σπουδαῖον ἐστίν. .4}- 
λὰ χρὴ. ᾿Ωδε δὴ προϑώμεϑα. πράττοντας, φαμὲν, 
5 ᾿ -. « κ λιο α 

ἀνθρώπους μιμεῖται ἡ μιμητικὴ βιαίους ἢ) ἑκουσίας 
οὩω 2Ὰ ἥ ᾿ 

πρόάξεις" καὶ ἐκ τοῦ πράττειν ἢ εὖ οἰομένους ἢ κα- 
-οῸ ᾿ ν ὃν 

κῶς πεπραγμέναι" καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν 1) λυπου- 
ον 2) ΕΣ ᾽ - . 2 

μένους 1) χαίροντας. μὴ τε ἀλλὸ ἢ παρὰ ταῦτα; Θύ- 
[ 2 ) δὰ « , “- γ 

δέν. 10 οὖν ἐν ἅπασι τούτοις ὁμονοητιχῶς ἀνϑρω- 
ΝᾺ [ψ᾿ ν᾽ Ἃ “ 

πος διάκειται; ἢ, ὥσπερ κατιὰ τὴν ὄψιν ξἑστασίαζε, 
) ἾΣ, -» - ο - 3 

καὶ ἐναντέας εἶχεν ἐν ἑαυτῷ δόξας ἅμα περὶ τῶν αὖ- 
- . Ἄ Δ »" ἔ, ’ Χ μ 

τῶν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς πράξεσι στασιάζει τὸ καὶ μύ- 
2 ᾿ - ΕῚ ᾿ Ὁ οο 

χεται αὐτὸς αὑτῷ; ἀναμιμνήσκομαι δὲ οτι τοῦτό γε 
»Σ᾿ 3 ᾿ ΓΝ α " “ - 2) 

γῦν οὐδὲν δεῖ ημᾶς διομολογεῖσθαι. ἐν γὰρ τοῖς ἄνω 
Ν ο΄ -Ὁ ς; 

λόγοις ἱκανῶς ταῦτα πάντα διωμολογησάμεϑα, ὁτι 
- ᾿ «ς ᾿ 

μυρίων τοιούτων ἐναντιωμάτων γιγνομένων ἢ ψυχὴ 
͵  ῷ -ἷΘ Ρ) ΩΝ 2» 3 - 4 Ἶ " 7 

γέμει ἡμῶν. Ορϑῶς, ἔφη. Ορϑῶς γαρ, ἣν δ᾽ ἐγώ: 
, ει δ » να ΝΕ 

ἀλλο τότε ἀπελίπομεν, νῦν μοι δοκεῖ ἀναγκαῖον εἰ- 
- - ΝΣ - , ) ., ἩΣῚ 2 

γαι διεξελθεῖν. “Γὺ ποῖον; ἕφη. ᾿ἱνὴρ, ἣν δ΄ ἐγὼ, ἐπι- 
« .-.᾿ ᾿ ᾿ 5 27 

εικὴς, τοιᾶσδε τύχης μετασχὼν, υἱὸν ἀπολέσας, ἢ τι 
͵ ξ΄ Ὁ 3 , 

ἄλλο ὧν περὶ πλείστου ποιεῖται, ἐλέγομέν που καὶ 
᾿ ’ [“] ς. ΡΥ, - 2] 5 , .-.--» ’ 

τότε ὁτι ῥᾷστα οἷσει τῶν ἄλλων. Πάνυ γε. Νῦν δὲ 
» Π 

γε τόδε ἐπισκεψώμεθα, πότερον οὐδὲν ἀχϑεσϑήσε- 
}Ὰ .-- 4 

ται" ἢ τοῦτο μὲν ἀδύνατον, μετριάσει δὲ πῶς πρὸς 
« "»ν ’ Ὕ 3 - 

λύπην. Οὐτω μᾶλλον, ἔφη, τόγε ἀληϑές. Τὸ δὲ νῦν 
ἊΨ »“ο“ο Ἂ "ὕν2 "] 7 κω 

μοὶ περὶ αὐτοῦ εἰπέ" πότερον μᾶλλον αὐτὸν οἴει τῇ 

{ΤΊ 
ἣ 

ἢ 



Ῥ.ο.ἃ, Ὲ; ΒΕΡΥΒΙΠΟΑ 118. Χ. 308 

-ρ᾿ὦ « »"΄Σ7 « λύπῃ μαχεῖσϑαί τε καὶ ἀντιτείνειν ὁταν ὁρᾶται ὑπὸ 
-»“Ὗ΄ ᾿ ’ Βε Ὁ 2 

τῶν ὁμοίων, ἢ ὅταν ἐν ἐρημίᾳ μόνος αὐτὸς καϑ' αὖὗ- 
» [σὲ » 

τὸν γίγνηται; Πολὺ που, ἔφη, διοίσει ὁταν ὁρᾶται. 
Μηονωϑεὶς δὲ γε, οἶμαι, πολλὰ μὲν τολμήσει φϑὲγ- 
ζ ει 32) 32 - 5 Υ͂ 2 Γ 9 27 ξ ᾿ 

ἕξασϑαι, ἃ εἴτις αὐτοῦ ἀκοῦοι, αἰσχύνοιτ᾽ ἂν πολλὰ 

δὲ ποιήσει. ἃ οὐκ ἂν δέξαιτο τινὰ ἰδεῖν δρῶντα. Οὕ- 
τως, ἔφη, ἔχει. Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀντιτείνειν διακελεῦ- 
ὄμενον, λόγος καὶ νόμος ἐστί" τὸ δὲ ἕλκον ἐπὲὶ τὸς 
“Υ -»ὋοἬο 3.ε: Π ἪΝ ὦ -Ὡ 

λύπας, αὐτὸ τὸ πάϑος. ᾿ληϑῆ. ᾿Εναντίας δὲ ἀγωγῆς 
, - ει 

γιγνομένης ἐν τῷ ἀνθρώπῳ περὶ τὸ αὐτὸ, ἅμα δὺο 
3 -»Ἥ 

φαμὲν αὐτῷ ἀναγκαῖον εἶναι. Πῶς δ᾽ οὔ; Οὐκοῦν, 
τὸ μὲν ἕτερον, τῷ γόμῳ ἕτοιμον πείϑεσθαι, ἣ ὁ νό- 

μος ἐξηγεῦται. Πῶς; “Πὲ 7ει που ὃ νόμος ὅτι κάλλι- 

στον ὅτι μάλιστα ἡσυχίαν ἄγειν ἐν ταῖς ξυμφοραῖς, 
“ 27] ᾿ , ω ὐϑ 

καὶ μὴ ἀγανακτεῖν" ὡς οὔτε δήλου ὄντος τοῦ ἀγα- 
- - 27 5 

ϑοῦ τὸ καὶ κακοῦ τῶν τοιούτων, οὕτεεις τὸ πρόσϑεν 
3.5 -“᾿ - ἐ Ί ταβεῖ ; ΄ ᾿ ἀρ, ἢ .- 

οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οὐτὲ τι τῶν 
3 Ὁ: «᾿ τὰ 5 μὰν “» 9} “Ὁ πο κ εἴ δεῖ 3 ἀνϑρωπίνων ἄξιον ὃν μεγάλης σπουδῆς" ὁ, τε δεῖ ἐν 
αὐτοῖς ὅτι τάχιστα παραγίνεσθαι ἡμῖν, τούτῳ ἐμ- 
ποδὼν γιγνόμενον τὸ λυπεῖσθαι. Τίνι, ἡ δ᾽ ὅς, λέ- 
γεις; Τῷ βουλεύεσθαι, ἢν δ᾽ ἐγὼ; περὶ τὸ γεγονὸς, 
χαὺ ὥσπερ ἐν πτώσει κύβων, πρὸς τὰ πεπτωκύτα τί- 

ἐπ [Ω] τ - ᾿ 

ϑεσϑαι τὰ αὑτοῦ πράγματα, οπὴ ὃ λόγος ἐρεῖ βελ- 
ῳν ὧδ ΒῚ ᾿ ᾿ 

τιστ ἂν ἔχειν" ἀλλὰ μὴ προσπταίσαντας, καϑάπερ 
παῖδας, ἐχομένους τοῦ πληγέντος, ἐν τῷ βοὰν δια- 

1 ἐθε Ψ" χλλ᾽ χεὶ 9 1 τὴν 2} Ἢ 7: α»Γ ρέβειν" ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐθίζειν τὴν ψυχὴν ὁτι τάχιστα γί- 
᾿ ι » ᾿ αὐ δι ἃ -Ὁ 

γνεσϑαι πρὸς τὸ ἰἀσϑαΐ τὲ καὶ ἐπαγορϑοῦν τὸ πε- 
Υ ΕΓ -“Ὕ ’ 3 ΠΣ 3 ῇ 

σόν τε καὶ νοσῆσαν, ϑρηνῳδίαν ἀφανίζοντα. “Ορϑό- 
Ὁ 2) 2) ᾿ [σ᾽ 

ταταὰ γοῦν ἂν τις, ἕφη, πρὸς τὰς τύχας οὕτῷ προσ- 
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φέροιτο. Οὐκοῦν, φαμὲν, τὸ μὲν βέλτιστον τούτῳ τῷ 
λογιστικῷ ἐθέλει ἕπεσθαι. “λον δή. Τὸ δὲ πρὸς τὰς 
ὧν αμϑ ἦσεις τε τοῦ πάϑους καὶ πρὸς τοὺς ὀδυρμοὺς 
ἄγον, καὶ ἀπλήστως ἔχον αὐτῶ», ἀρ᾽ οὐκ ἀλόχιστόν 
τε φήσομεν εἶναι καὶ ἀργὸν, καὶ δειλίας φίλον; Φή- 
σομὲν μὲν οὖ». Οὐχοῖν τὸ μὲ πολλὴν μίμησιν καὶ 
ποικίλην ἔχει, τὸ ἀγανακτιεόν" τὸ δὲ φρόνιμόν τε 
κρὶ ἡσύχιον ἦϑος, παραπλήσιον ὃν ἀεὶ αὐτὸ αὑτῷ, 

οὔτε ῥάδιον μιμήσασθαι, οὔτε μιμούμενον, εὐπετὲς 
καταμαϑεῖν, ἄλλως τε καὶ πανηγύρει καὶ παντοδα- 
ποῖς ἀν ϑρώποις εἰς ϑέατρα ξυλλεγομέγνοιρ. ἀλλοτρί-- 
ου γάρ που πάϑοις ἡ μίμησις αὐτοῖς γίγνεται. Παν- 
τάπασι μὲν οὖν. Ὃ δὴ μιμητιχὸς ποιητὴς δῆλον ὅτι 

οὐ πρὸς τὸ τοιοῦτον τῆς ψυχῆς πέφυκέ γε" καὶ ἢ σο- 
φία αὐτοῦ τούτῳ ἀρέσκειν πέπηγεν, εἰ μέλλει εὐδο- 
κιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς" ἀλλὼ πρὸς τὸ  ἀγανακτικόν 

τὲ καὶ ποικίλον ἦϑος, διὰ τὰ εὐμίμητον εἶναι. 41]ῆ- 

λον. Οὐκοῦν δικαίως ἂν αὐτοῦ ἤδη ἐπιλαμθϑανοίμε- 
ϑα, καὶ τιϑείημεν ἀντίστροφον αὐτὸν τῷ ζωγράφῳ. 
καὶ γὰρ τῷ φαῦλα ποιεῖν πρὸς ἀλήϑειαν, ἔοικεν αὖ- 
τῷ" καὶ τῷ πρὸς ἕτερον τοιοῦτον ὁμιλεῖν τῆς ψυχῆς, 
ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ βέλτιστον, καὶ ταὐτῃ ὡμοίωται. 
καὶ οὕτως δὴ ἂν ἐν δίπῃ οὐ παραδεχοέμεϑα εἰς μέλ- 
λουσαν εὐνομεῖσϑαι πόλιν" ὅτι τοῦτ᾽ ἐγείρει τῆς ψυ- 
γῆς καὶ στρέφει" καὶ ἰσχυρὸν ποιοῦν, ἀπόλλυσι τὸ λο- 
γιστικόν ὥσπερ ἐν πόλει ὁταν τὶς μοχϑηροὺς ἐγκρα- 

τεὶῖς ποιῶν, παραδιδῷ τὴν πόλιν, τοὺς δὲ χαριεστέ- 
ρους φϑείροι" ταὐτὸν καὶ τὸν μιμητικὸν ποιητὴν 
φήσομεν κοκὴν πολιτείαν ἰδίᾳ ἑκάστου τῇ ψυχῇ ἐμ- 
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ποιεῖν, τῷ ἀνοήτῳ αὐτῆς χαριζόμενον" καὶ οὔτε τὰ 
μείζω οὔτε τὰ ἐλάττω διαγινώσκοντε, ἀλλὼ τὰ αὐτὸ 
τοτὲ μὲν μεγάλα ἡγουμένῳ, τοτὲ δὲ σμικρὰ εἴδωλα 
εἰδωλοποιοῦντι" τοῦ δὲ ἀληϑοῦς πόῤῥω πάνυ ἀφε- 
στῶτι. Πάνυ μὲν οὖν. Οὐ μέντοι πω τόγε μέγιστον 
κατηγορήκαμεν αὐτῆς. τὸ γὰρ καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς ἵκω- 

γὴν εἶναι λυβᾶσϑαι, ἐκτὸς πάνυ τινῶν ὀλίγων, πάν- 

δεινόν που. 1 δ᾽ οὐ μέλλει, εἴπέρ γε δρᾷ αὐτό; “Μ- 
χούων σχὄπει. οἵ γάρ που βέλτιστοι ἡμῶν, ἀχροὼμε- 
νοι Ὁμήρου, ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τῶν τραγῳδιοποιῶν, 

μιμουμένου τινὰς τῶν ἡρώων ἐν πένϑει ὄντας, καὶ 
μακρὰν ῥῆσιν ἀποτείνοντας ἐν τοῖς ὀδυρμοῖς, ἢ καὶ 
ἄδοντάς τὲ καὶ κοπτομένους, οἶσθ᾽ ὅτι χαίρομέν τε, 
καὶ ἐνδόντες ἡμᾶς αὐτοὺς, ἑπόμεϑα" συμπάσχοντές 

τε καὶ σπουδάζοντες ἐπαινοῦμεν ὡς ἀγαϑὺν ποιητὴν 
ὃς ἂν ἡμῶς ὅτι μάλιστα οὕτω διαϑῇ. Οἶδα. πῶς δ᾽ 

οὔ; Ὅταν δὲ οἰκεῖόν τινι ἡμῶν κῆδος γένηται, ἐννο- 
εἷς αὖ ὅτι ἐπὶ τῷ ἐναντίῳ καλλωπιζόμεϑα; ἂν δυ- 
νώμεϑα ἡσυχίαν ἄγειν καὶ καρτερεῖν ᾿ ὡς τοῦτο μὲν, 
ἀνδρὸς ὃν, ἐκεῖνο δὲ, γυναικὸς, ὃ τότε : ἐπῃνοῦμεν. 
“βνγοῦ, ἢ ἔφη. Ἦ καλῶς οὖν, ἡν δ᾽ ἐγὼ, οὗτος ὁ ἕπαι- 

γος ἔχει, τὸ, δοῶντα τοιοῦτον ἄνδρα οἷον ἑαυτὸν τὶς 
μὴ ἀξιοῖ, εἶναι, ἀλλ᾿ αἰσχύνοιτο ἂν, μὴ βδελύττεσϑαι, 
ἀλλὰ χαίρειν τε καὶ ἐπαινεῖν; Οὐ μὰ τὸν “1 ̓  ἕφη, 
οὐκ εὐλόγῳ ἔοικε. Ἰγαὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, εἰ χείνῃ αὐτὸ 
σχοποίης. Πῆ; Εἰ ἐνθυμοῖο ὅτι τὸ βίᾳ κατεχόμδνον 
τότε ἐν ταῖς οἰκείαις ξυμφοραῖς, καὶ πεπεινηκὸς τοῦ 

δακρῦσαΐ τε καὶ ἀποδύρασϑαι ἱκανῶς, καὶ ἀποπλη- 
σϑῆναι, φύσει ὃν τοιοῦτον οἷον τούτων ἐπιϑυμεῖν, 
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τότ᾽ ἐστὲ τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶν ποιητῶν πιμπλάμενον, 
καὶ χεῖρον" τὸ δὲ φύσει βέλτιστον ἡμῶν, ἅτε οὐχ 
ἱκανῶς πεπαιδευμένον λόχῳ' οὐδὲ ἔϑει, ἀνίῃσι τὴν 
φυλακὴν τοῦ ϑρηνώδους τούτου, ἅτε ἀλλότρια στιά- 

θη ϑεωροῦν, καὶ ξαυτῷ οὐδὲν αἰσχρὸν 0», εἰ ἄλλος, 

ἀνὴρ ἀγαϑὸς φάσκων εἶναι, ἀκαίρως πενϑῇ, τοῦτον 
ἐπαινεῖν καὶ ἐλεεῖν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο. κερδαίνειν ἡγεῖται, 

τὴν ἡδονὴν, καὶ οὐκ ἂν δέξαιτο: αὐτῆς στερηθῆναι, 

καταφρονήσας ὅλου τοῦ ποιήματος. λογίζεσθαν γὰρ, 
οἶμαι, ὀλίγοις τισὶ μέτεστιν, ὅτι ἀπολαύειν ἀνάγκη 
ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων εἰς τὰ οἰκεῖα. ϑρέψαντα γὰρ ἐν 
ἐκείνοις ἰσχυρὸν τὸ ἐλεεινὸν, οὐ ὁῴδιον ἐν τοῦς αὖ- 
τοῦ πάϑεσι κατέχειν. Αληϑέστατα, ἔφη. ρ᾽ οὖν οὐχ 
ὃ αὐτὸς λόγος καὶ περὲ τοῦ γελοίου; ὃ, τι ἂν αὐτὸς 

αἰσχύνῃ "λωτοποιῶν, ἔν μιμήσει δὲ κωμῳδιρῇ Ὁ ἢ καὶ 

ἰδίᾳ ἀκούων, σφόδρα χαρῆς καὶ μιμήσῃ, ταὐτὸν ποι- 
εἷς ὅπερ ἐν τοῖς ἐλέοις. ὦ γὰρ τῷ λόγῳ αὖ κοατεῖχες 

ἐν σαυτῷ, βουλόμενον γελωτοποιεῖν, φοβούμενος δό- 
ξαν βωμολοχίας, τότ᾽ αὖ ἀνίης, καὶ ἐκεῖ νεανικὸν ποι- 

ἦσας, ἔλαϑες πολλάκις ἐν τοῖς οἰκείοις ξξεγεχϑεὶς ὡσ- 

τὲ κωμῳδιοποιὸς γεγέσϑαι. Καὶ μάλα, ἔφη. Καὶ 
περὶ ἀφροδισίων δὴ καὶ ϑυμοῦ, καὶ περὶ πάντων 
τῶν ἐπιϑυμητικῶν τε καὶ λυπηρῶν. καὶ ἡδέων ἐν τῇ 
ψιχῇ, ὰ δὴ φαμὲν πάσῃ πρᾶς ξεν ἡμῖν ἕπεσϑαι, ὅτι 
τοιαῦτα ἡμᾶς ἡ ποιητικὴ μέμησις ἐργάξεται. τρέφει 
γὰρ ταῦτα ἄρδουσα, δέον αὐχμεῖν" καὶ ἄρχοντα ἤ- 
μὴν καϑίστησι, δέον ἄρχεσϑαι αὐτὰ, ἵνα βελτίους τὲ 

καὶ ἐ εὐδαιμονέστεροι ἀγντὺ χειρόνων." καὶ ἀϑλιωτέρων 
γιγνώμεθα. Οὐ ἔχω ἄλλως φάναι, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν, 

“τ. ----.--.- 
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εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν Ὁμήρου ἐπαινέταις ἐντύχῃς, 
λέγουσιν ὡς τὴν “Ελλάδα πεπαέδευκεν οὗτος ὃ ποινη- 

τὴς, καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν ἀνϑρὼ- 

πίνων πραγμάτων ἄξιον ἀναλαβόντι μανϑάνειν τε 
καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πιάντα τὸν αὑτοῦ βίον 
κατασχευασάμενον ζῆν, φιλεῖν μὲν χρὴ καὶ ἀσπάζε- 

σϑωι, ὡς ὄντας βελτίστους εἰς ὅσον δύνανται" καὶ 

ξυγχωρεῖν Ὅμηρον ποιητικώτατον εἶναι, καὶ πρῶτον 
τῶν τραγῳδιοποιῶν εἰδέναι δὲ ὅτι ὅσον μόνον ὕ- 
μνους ϑεοῖς. καὶ ἐγκώμια τῆς ἀγαϑῆς ποιήσεως παρα- 

δεκτέον εἰς πόλιν" εἰ δὲ τὴν ἡδυσμένην μοῦσαν πα- 
ραδέξῃ ἐν μέλεσιν, ἢ) ἔπεσιν, ἡδονή, σοι καὶ λύπη ἐν 
τῇ πόλει βασιλεύσετον, ἀντὲ γόμου τε καὶ τοῦ κυινῇ 
δόξαντος ἀεὶ εἶναι βελτίστου λόγου. “Ιληϑέστατα, 

ἔφη. Ταῦτα δὴ, ἔφην, ἀπολελογήσϑω ἡ ἡμῖν, ἀγαμνης 
σϑεῖσι περὶ ποιήσεως, ὅτι εἰκότως ἄρα. τότε αὐτὴν 
ἔχ τῆς πόλεως ἀπεστέλλομεν τοιαύτην οὖσαν. ὃ γὰρ 
λόγος ἡμᾶς ἥρει. προσείπωμεν δὲ αὐτῇ, μὴ καί τινα 
σχληρότητα ἡμῶν καὶ ἀγροικίαν καταγνῷ, ὅτι πα- 

᾿λαιὰ μέν τις διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικὴ. 
καὶ γὰρ ἢ, λακέρυζα πρὸς δεσπότην κύων ἐκείνη 

χραυγάζουσα " καὶ, μέγας ἐν ἀφρόνων χκενεαγορίαισι' 
καὶ, ὁ τῶν διὰ σοφῶν ὄχλος κρατῶν" καὶ, οἱ λεπτῶς 
μεριμνῶντες, ὃτι ἄρα πέγονται" καὶ ἄλλα μυρία, ση- 

μεῖα 3 παλαιὰς ἐναντιώσεως τοὐτων" ὅμωρ δὲ εἰρήσϑω 
ὅτι ἡμεῖς γε, εἴ τινα ἔχοι λόγον εἰπεῖν ἢ πρὸς ηδο- 
νὴν ποιητικὴ καὶ ἡ μίμησις, ὧς χρὴ αὐτὴν εἶναι ἐν 
πόλει εὐγνομουμένῃ, ἄσμεγοι ἂν καταδεχοίμεϑαᾳ, ὧς 
ξὑνισμὲν γε ἡμῖν αὐτοῖς κηλουμένοις ὑπὶ αὐτῆς. ἂλ- 



88 ΡΙΑΤΟΝΙΘΒ ἀ.ς.».θωδ.4. 

εἶ 
λὰ γὰρ τὸ δοκοῦν ἀληϑὲς, οὔχ ὅσιον προδιδόναι. ἢ 
γὰρ, ὦ φίλε, οὐ κηλῇ ὑπ᾿ αὐτῆς καὶ σὺ, καὶ μάλιστα 

“ ὥ Π Ξ . “Ὁ 

ὅταν δ Ὁμήρου ϑεωρῆς αὐτὴν; Πολὺ 78: Οὐχοῦν 
ο 

δικαία ἐστὶν οὕτω κατιέναι ἀπολογ 7ησομένη ἢ ) ἐν μὲ- 
λει ἢ τινι ἄλλῳ μέτρῳ; Πάνυ μὲν οὖν. Δοῖμεν δὲ γὲ 
που ἂν καὶ τοῖς προστάτα:ς αὐτῆς, ὅσοι μὴ ποιητι- 

. ἤ , 2.» 

οἱ, φιλοποιηταὶ δὲ, ἄνευ μέτρου λόγον ὑπὲρ αὐτῆς 
ΕῚ -“ἍΣ ες ) Ρ ς - 2 ι ν᾿ , ι 

εἰπεῖν, ὡς οὐ μόνον ἡδεῖα ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη πρὸς 
τὰς πολιτείας καὶ τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινον ἐστί" 

2 .- 8 - 

καὶ εὐμενῶς ἀκουσόμεθα. κερδανοῦμεν γάρ που, 
2“4 ᾿ { « -ὉΌ - 3. ι δ ’ 
ἐὰν μὴ μύνον ἡδεῖα φανῇ, ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη. Πῶς 
δ᾽ οὐ μέλλομεν, ὃ ἔφη, κερδαίνειν; Εἰ δὲ γε μὴ, ὦ φίλε 

ἑταῖρε, ὥσπερ οἵ ποτὲ που ἐρασϑέντες, ἐὰὼν ἡγήσων- 

ται μὴ ὑπ εὺν εἶναι τὸν ἔρωτα, βίᾳ μὲν, ὅμως δὲ 
ΕῚ , ς -Ὁ ῳ ᾿ 2 : 
ἀπέχονται, καὶ ἡμεῖς οὕτω, διὰ τὸν ἐγγεγονότα μὲν 
} -ὠ Υ κ “ »ο“ΤΖἌἝἬὀ ὯΟῸ κῳ 

ἐρώτα τῆς τοιαύτης ποιήσεως, ὑπὸ τῆς τῶν καλῶν 
« “- .- Ῥ ᾿ ΕῚ ο 2 

πολιτειῶν τροφῆς, εὖνοι μὲν ἐσόμεθα, φανῆναι αὖ- 
: ἐξ: 7] ’ ὌΑΡ ν ϑις Ψ ἈΠ ο! μν, δ᾽ ΡΒ. οἷ « 

τὴ} ὡς βελτίστην καὶ ἀληθεστάτην" εὡς ὃ᾽ ἂν μὴ οἱι- 

αι ἢ ἀπολογὴ, σασϑαι, ἀκροασόμεϑ᾽ αὐτῆς" ἐπάδον- 
Ἃ 

τες ἡμῖν αὐτοῖς τοῦτον τὸν λόγον ὃν ἐλέγομεν, καὶ 
" ) ῇ 32 2 -οὃ΄-: 

ταύτην τὴν ἐπῳδὴν" εὐλαβούμενοι πάλιν ἐμπεσεὶν 
δ -Ὁ “-“- 2» ΕΣ 

εἰς τὸν παιδικόν τὲ καὶ τὸν τῶν πολλῶν ἔρωτα. αἱ- 
ὌΕΥ 5 πὴ 5 Ξ 2 ᾿ » ἢ - Π 

σθώμεϑα δ᾽ οὖν ὡς οὐ σπουδαστέον ἐπι τῇ τοιαύτῃ 
ποιήσει, ὡς ἀληϑείας τε ἁπτομένῃ καὶ σπουδαίΐᾳ" 
2 2 πὶ Π 2 ᾿ σι ϑ᾿. το 7 - Ἂ »“ῳὖ » 

ἀλλ δυλαβητέον αὐτὴν ον τῷ ἀκροωμένο,, περὲ τῆς ἕν 
Ὁ ᾿ « 2. .«{ 

αὑτῷ πολιτϑίας δεδιότε" καὶ γομιστέα ΔΕ εἰρήκα- 
΄ , ἈΝ πο 

μὲν περὲ ποι ἤσεος. ΤΙαντάποσιν, ῃ δ᾽ ὡς, ξύμφημι. 

Μέύγας γὰρ, ἔφην, ἡ ἀγὼν, ὦ φίλε 1 λαύκων, μέγας, 

οὐχ ὅσος δοκεῖ, τὸ γρηστὸν ἢ παχὰν γενέσθαι, ὥστε 
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οὔτε τιμῇ ἔἐπαρϑέντα, οὔτε γρήμασιν, οὔτε ἀρχῇ οὐ- 
2ς, » 2) ΕῚ -»" ΄ 

δεμιᾷ, οὐδὲ γε ποιητικῇ, ἄξιον ἀμελῆσαι δικαιοσύ- 
γης τὲ καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς. Ξὐμφημί σοι, ἔφη, ἐξ 

ὧν διεληλύϑαμεν" οἶμαι δὲ καὶ ἄλλον ὁντινοῦν. αὶ 
μὴν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τά 7: μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆς καὶ 

προκείμενα ἀϑλα οὐ διεληλύϑαμεν. μήχανόν τι, 

ἑφή, λέγεις μέγεϑος, εἰ, τῶν εἰρημένων μείζω ἐστὶν 
ἄλλα. Τὶ δ᾽ ὧν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἔν γε ὀλίγῳ χρόνῳ μέγα 
γένοιτο; πίζς γὰρ οὗτός γε ὃ ἐκ παιδὸς μέχρι πρεσ- 
βύτου χρύγος πρὸς πάντα ὀλίγος ποῦ τὶς ἂν εἴη. Οὐ- 
δὲν μὲν οὖν, ἔφη. Τί γοῦν; οἴει ἀϑανάτῳ πράγματι 
ὑπὲρ τοσούτου δεῖν χρόνου ἐσπουδακέναι, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὑπὲρ τοῦ παντός; Οἶμαι ὁ ἔγωγ᾽ ̓ ἔφη. ἀλλὰ τί τοῦτο 
λέγεις; Οὐκ ἤσϑησαι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅτι ἀϑάνατος ἡμῶν 
ἡ ψυχὴ, καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται; Καὶ ὃς, ἐμβλέψας 

Ὰ ’ ΕΥ̓ ι ἘΣΡΕΤΗ 2 ν . μοι καὶ ϑαυμάσας, εἰπε, ΠΙὰ 411 οὐκ ἔγωγε" σὺ δὲ 
- 5» ἧ 3 . ὃ Δ 3 ον ἊΝ ΕῚ ι ᾿ τοῦτ᾽ ἔχεις λέγειν; » Εἰ μὴ ἀδικῶ 7» ἔφη. οἶμαι δὲ καὶ 

ὑ. οὐδὲν γὰρ χαλεπόν. Ἔμοιγ᾽, ἔφη. σοῦ ΔΝ ἡδέ- 
ως ἀκούσαιμι τὸ οὐ χαλεπὸν τοῦτο. “Ἱκούοις ἂν, ἢν 
δ᾽ ἐγώ. “4ἐγε μόνον, ἕφη. Ἵγαϑόν τι, εἶπον, καὶ κα- 
κὸν καλεῖς ; Ἔγωχγε. “ρ᾽ οὖν ὥσπερ ἐγὼ περὶ αὐτῶν 
διανοῇ; Τὸ ποῖον; Ζ7ὺ μὲν ἀπολλύον καὶ διαφϑ εἴ- 

ρον πᾶν, τὸ κακὸν εἰναι" τὸ δὲ σῶζον καὶ ὠφελοῦν, 
. 5 π ᾿ 3). συν 

τὸ ἀγαϑόν. Ἔγωγ, ἕφη. ΤΊ δέ; κακὸν ἑκάστῳ τὶ καὶ 
5 ᾿ ἴτ' 3 Ὁ ἀγαϑὸν λέγεις; οἵον ὀφϑαλμοῖς ὀφϑαλμίαν, καὶ 
“αι - ΄ ᾿ ᾿ “ ΕῚ 2 ξύμπαντι τῷ σώματι νόσον" σίτῳ τε ἐρυσίβην, σηπε- 

Υ͂ - τ 32 ε; 

δόνα τε ξύλοις" χαλκῷ δὲ καὶ σιδήρῳ ἰόν" καὶ, ὅπερ 
λέγω, σχεδὸν πᾶσι ξύμφυτον ἑκάστῳ κακόν τε καὶ 

᾿ Ἔ: 3 3» Οὐ; "Ὁ ω. γ Ὰ ’ ω γόσημα. ἔγωγ, ἔφη. Οὐκοῦν, οτάν τῳ τὶ τούτων 

Ῥιλτ. ὁ δὲ Ὗς Α Δ 
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ῥ : ἜπΑΑβνΣ “Ὁ ἄντ στον. προσγένηται; πονηρόν τὸ ποιεῖ ᾧ προσεγένετο; καὶ 
τελευτῶν ὅλον διέλυσε καὶ ἀπώλεσε; Πῶς γὰρ οὔ; 
Τὸ ξύμῳφυτον ἄρα κακὸν ἑκάστου καὶ ἡ πονηρία ἕκα- 

ΚΣ ᾿ 2" 3 ᾿ »“7)ο 5 -Ὁ- 32 2Χ 2} Γ 

στον» ἀπόλλυσιν. ἢ, εἰ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐκ ἂν ἀλλό 

γε αὐτὸ ἔτι διαφϑείρειεν. οὐ γὰρ τό γε ἀγαϑὸν μὴ 
ποτὲ τι ἀπολέσῃ, οὐδὲ αὖ τὸ μήτε κακὸν μὴτε ἄγα- 
ϑόν. Πὼς γὰρ ἂν; ἔφη. ᾿Εὰν ἄρα τὸ τῶν ὄντων εὗ- 

χ 

θίσχωμεν ἕ ἔστι μὲν τι κακὸν ὃ ποιεῖ αὐτὸ μοχϑη- 
[3 

λὺ 

ρὸν, τοῦτο μέντοι οὐχ οἷόν τε αὐτὸ λύειν ἀπολλύον, 

οὔκ ἴδη εἰσόμεϑα ὃ ὅτι τοῦ πεφυκότος οὕτως ὄλεθρος 

οὔκ ἢ ἢν; Οὕτως, ἔφη, εἰκός. Τί οὖν; ἢν δ᾽ ἐγὼ, ψυχῇ 
ὧρ οὐκ ἔστιν ὃ ποιεῖ αὐτὴν κακήν; Καὶ μάλ᾽, ἔφη" 
ἃ γῦγν δὴ διῇμεν πάντα, ἀδικία τε καὶ ἀκολασία, καὶ 
δειλία, καὶ ἀμαϑία. Ἦ οὖν τὲ τούτων αὐτὴν διαλύει 
τε καὶ ἀπόλλυσι; καὶ ἐννόει μὴ ἐξαπατηϑῶμεν, οἷη- 
ϑέντες τὸν ἄδικον ἄνϑρωπον καὶ ἀνόητον, ὅταν λη- 
φϑῇ ἀδικῶν, τότε ἀπολωλέναι ὑπὸ τῆς ἀδικίας, πο- 
γηρίας οὔσης ψυχῆ:- ἀλλ ὧδε ποΐξι" ὥσπερ σῶμα Ἶ 
σώματος πογηρέα νόσος οὖσα τήκει καὶ διόλλυσι καὶ 
ἄγεν εἷς τὸ μηδὲ σῶμα εἶναι, καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν 

ἅπαντα, ὑπὸ τῆς οἰκείας κακίας τῷ προσκαϑῆσϑαν 
κοιὺ ἐνεῖναι διαφϑειρούσης, εἰς τὸ μὴ εἶγαι ἀφικνεῖς 
ται. οὖγ οὕτω; ΙΝαΐ. ϑι δὴ, καὶ ψυχὴν κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρόπον σκόπει" ἄρα ἐνοῦσα ἐν αὐτῇ ἀδικία 
κοὶ ἢ ἄλλη κακία, τῷ ἐνεῖναν καὶ προσκαϑῆσθϑαι, 

φϑεέρει αὐτὴν καὶ μαραίνει, ἕως ἂν εἰς ϑάνατον ἄ- 
γαγοῦσα, τοῦ σώματος χωρίσῃ; Οὐδαμῶς, ἐ ἑφή, τοῦ- 
τὸ γε. ᾿λλὰ μέντοι ἐκεῖνό γε ἄλογον, ἣν δ᾽ ἐγὼ. ̓ τὴν 
μὲν ἄλλου πονηρίαν ἀπολλύναι τὶ, τὴν δὲ αὑτοῦ, μή. 



εἰριθιοναθο., ΕῈ ΒΕΡΥΒΙΊΟΑΔ 118. ΣΧ, "2 

ἄλογον. ᾿Εννόει γὰρ, ἢν ὃ ᾿ἐγὼ, ὦ ὦ Τλαύκων, ὃ ὅτι οὐδ᾽ 
, 

ὑπὸ τῆς τῶν σιτίων πονηρίας, ἢ ἂν ἢ αὐτῶν ἐκείνων 
Υ͂ εἴτε παλαιότης, εἴτε σαπρότης, εἴτε ἡτισοῦν οὖσα, 

οὐκ οἰόμεϑα δεῖν σώμα ἀπόλλυσθαι" ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν 
ἐμποιῇ ἡ αὐτῶν πονηρία τῷ σώματι σώματος μο- 

’ 3 2 Ὁ ε ᾿ Ὁ ς -Ὁ 

χϑηρίαν, φήσομεν αὐτὸ δὲ ἐκεῖγα ὑπὸ τῆς αὑτοῦ κα- 
, ι ᾿ 

κίας γόσου οὔσης ἀπολωλέναι" ὑπὸ δὲ σιτίων πονη- 
Π 2] 2») 2) 3Ὰ ᾿ ““« Ο' Ὁ Ὁ ’ 

ρίας ἄλλων ὄντων ἄλλο ὃν τὸ σῶμα, ὑπ ἀλλοτρίου 

κακοῦ μὴ ἐμποιήσαντος τὸ ἔμφυτον κακὸν, οὐδέποτε 
ἀξιώσομεν διαφϑείρεσϑαι. ρϑότατ ἂν, ἕφη, λέγεις. 
Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἐὰν μὴ σώ- 
ματος πονηρία ψυχῆς πονηρίαν ἐμποιῇ, μὴ ποτε ἀ- 
ξιῶμεν ὕπ᾽ ἀλλοτρίου κακοῦ ἄγευ τῆς ἰδίας πονηρί- 
ας ψυχὴν ἀπυλλυσϑαι, τῷ ἑτέρου καχῷ ἕτερον. ἔχει 
γᾶρ, ἔφη, λόγον." Ἡ τοίνυν ταῦτα ἐξελέγξωμεν ὃ διει οὐ 
καλῶς λέγομεν, ἢ, ἕως ἂν ἢ ἀγέλεγ τὰ, μὴ ποτὲ φῶ- 
μὲν, ὑπὸ πυρετοῦ, μηδ᾽ αὖ ὑπ ἄλλης νόσου, μηδ᾽ 
αὖ ὑπὸ σφαγῆς, μηδ᾽ εἴτις ἔτι σμικρότατα ὅλον τὸ 

- , μ , -ῃ ᾿ 

σῶμα κατατέμοι, ἕνεκα τούτω» μηδὲν μᾶλλον ποτὲ 
ι δ Ἃ 2) 9 ἰξα ΝΣ τ 

ψυχὴν ἀπόλλυσθαι, πρὶν ἂν τις ἀποδείξῃ ὡς διὰ 

ταῦτα τὰ παϑήματα τὰ τοῦ σώματος αὐτὴ ἐχείνη ἀ- 
δικωτέρα καὶ ἀνοσιωτέρα γίγνεται. ἀλλοτρίου δὲ κα- 

"Ὁ 2] ο 5 ς 

(οὔ ἐν ἄλλῳ γιγνομένου, τοῦ δὲ ἰδίου ἑκάστου μὴ 
μ 2, ι ων ἐγγιγνομένου, μήτε ψυχὴν μήτε ἀλλο μηδὲν ἐῶμεν 

’ οι. γ᾽ 9 ᾿ , 3» “Ὁ Γ' 
φάναι τινὰ ἀπόλλυσθαι. Αλλὰ μέντοι, ἔφη, τοῦτό γε 
"ὃ Ἀ τ ὑπ ς -Ὁ 5 ᾽ 5 Υ ᾿ 

οὐδεὶς ποτὲ δείξει, ὡς τῶν ἀποϑγησκόντων ἀδικώτε- 
ρον αἵ ψυχαὶ διὸ τὸν ϑάνατον γίγνονται. ᾿Ἐὰν δὲ γέ 
τις, ἔφην ἐγὼ, ὁμόσε τῷ λόγῳ τολμᾷ ἱέναι, καὶ λέ- 

γειν ὡς πογηρύτερος καὶ ̓ ἀδικώτερος γίγνεται ὃ ἀπο- 

δὰ 
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γ - [ἐ Ὁ Υ Ν ΝῚ 

ϑνήσκων; ἵνα δὴ μὴ ἀναγκάζηται ἀϑανάτους τὰς 
ι ς -ῳ ὃ. Γ ν Ὁ Ἐν ἢ - [ ς 

ψυχὰς ὁμολογεῖν, ἀξιώσομὲν που, εἰ ἀληϑὴ λέγει ὃ 
- , ᾿ 2 τ , 

ταῦτα λέγων, τὴν ἀδικίαν εἶναι ϑαγάσιμον τῷ ἔχον- 
.; [ 3 3 “ - 

τι, ὥσπερ νόσον, καὶ ὑπ αὐτοῦ τοῦ ἀποκτιννύντος 
-ο ς ἊΝ Ν 4 

τῇ ἑαυτοῦ φύσει, ἀποϑνήσκειν τοὺς λαμβάνοντας 
2 3 4 -Ὗ Ἁ Ι] τ΄ 

αὐτό" τοὺς μὲν μάλιστα, ϑᾶττον" τοὺς δὲ ἧττον, 
Φκοο ι «! . ᾿ 3 

σχολαίτερον" ἀλλὰ μὴ, ὠσπὲρ νῦν, διὰ τούτου ὑπ 
2) Ἷ , 
ἄλλων δίκην ἐπιϑέντων ἀποθνήσκουσιν οἵ ἄδικοι. 

ΕἸ 32. ἃ 3 ΕΣ β᾿ ε 

Ἰὼ «α, ἡ δ᾽ ος, οὐκ ἀρὰ πάνδεινον φανεῖται ἡ ἄ- 
ἢ 3 ΠκΡα 3» Ὁ 4 " ΕΣ 

δικία, εἰ ϑανάσιμον ἔσται τῷ λαμβάγοντι: (ἀπαλ- 
»Υ " .-Ὁ ᾿ τ “" 3 

λαγὴ γὰρ ἂν εἴη κακῶν) ἀλλὰ μᾶλλον οἶμαι αὐτὴν 
“ 9 2 ΒΣ 

φανήσεσθαι, πᾶν τοὐναντίον, τοὺς ἄλλους ἀποκτιν- 

γῦσαν, εἴπερ οἱόντε" τὸν δ᾽ ἔχοντα καὶ μάλα ζωτικὸν 
᾿ -Ὕ Ὡῳ ᾽ 

παρέχουσαν, καὶ πρός γέ τι τῷ ζωτικῷ, ἀγρύυπνον. 
οὕτω πόῤῥω που, ὡς ἔοικεν, ἐσκήνωταν τοῦ ϑανάσι- 

 Υ - .--» ΕἸ ν 2 ν ᾿ ᾿ 

μος εἶναι. Καλῶς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις. ὅπότε γὰρ δὴ 
μὴ ἱκανὴ ἢ γε οἰκεία πονηρία καὶ τὸ οἰκεῖον κακὸν 

-οὉ ι Ὡ 3.»Μγ. 

ἀποκτεῖχαι καὶ ἀπολέσαι ψυχὴν, σχολῇ τόγε ἐπ᾽ ἀλ- 
221 , 4 ᾿Ὶ γ,} {8 5 

λου ὀλέϑρῳ τεταγμένον κακὸν ψυχὴν ἡ τι ἀλλο ἀπο- 
-- . ᾶ΄. Ὁ» τ , - ΕῚ , τ Ι ΚῚ 

λεῖ, πλὴν ἐφ᾽ ᾧ τέτακται. Σχολῇ γ᾽, ἔφη, ὡς γε τὸ εἰ- 
Υ̓͂ 2 ου ς Υ ΡΣ. ὦ -ς ᾿Ὶ 9 ’ τὦἅο᾿ 

κός. Οὐκοῦν, ὅπότε μηδ ὑφ ἑνὸς ἀπόλλυται κακοῦ, 
Υ 2 ἰ ῇ ΒῚ Γ -οΘ [4 5 ᾿ 2 

μὴτε οἰκείου μήτε ἀλλοτρίου, δῆλον οτι ἀνάγκη αὖ- 
3.4. 31 “ 5 2 28 Ψ Γ 39 ῇ 

τὸ ἀεὶ ὃν εἶγαι" εἰ δ᾽ ἀεδ ον, ἀϑάνατον. -Δνάγκη, 
32; ω ΩΝ ᾿ ΕΣ 9 ο δ ν 3. Φ2 
ἔφη. Τοῦτο μὲν τοίνυν, ἣν δ΄ ἐγὼ, οὕτως ἐχέτω. εἰ ὃ 
72 - «ες πΥ Φ )} 2) 

ἔχοι, ἐννοεῖς ὅτι ἀεὶ ἂν εἶεν αἵ αὐταί. οὔτε γὰρ ἂν 
᾽ “Ὕ 9 2) 

που ἐλάττους γένοιντο, μηδεμιᾶς ἀπολλυμένης, οὔτε 
Ξ ᾿ - - 3 ᾿ 

αὖ πλείους. εἰ γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀϑανάτων πλέον γί- 
Ξ ὦ » - - 9. , ᾿ ἊΝ 

γνοιτο, οἷσϑ' ὁτι ἔκ τοῦ ϑνητοῦ ἂν γίγνοιτο, καὶ 
͵ , -Ὁ 2 -Ὁ Υ 

πάντα ἂν εἴη τελευτῶντα ἀϑάνατα, Αληϑῆ λέγεις. 
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ς 3 

534λλ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, μὴτε τοῦτο οἰόμεϑα (ὃ γὰρ λόγος 
οὐκ ἐάσει) μὴτὲ 7ε αὖ τῇ ἀληϑεστάτῃ φύσει τοιοῦ- 
τον εἶναι ψυχὴν, ὥστε πολλῆς ποικιλίας καὶ ἄνομοι- 
ὁτητός τε καὶ διαφορᾶς γέμειν αὐτὸ πρὸς αὑτό. “Πῶς 
λέγεις; ἔφη. Οὐ ῥάδιον, ἢν ἣν ἐγώ, ἀΐδιον εἶναι, 

σύνθετόν τε ἐκ πολλῶν, καὶ μὴ τῇ καλλίστῃ κεχρη- 
' ε« Ὁ Ἐ’ ἮἊΨ ) ΕῚ 2) 

μένον συνϑέσει, ὡς νῦν ημῖν ἐφάνη ἡ ψυχὴ. Οὔκουν 
, ι ι , 

εἰκός γε. “Ὅτι μὲν τοίνυν ἀϑάνατον ψυχὴ, καὶ ὁ ἄρ- 
᾿ Ὗ δ΄ 97 ΕἸ ᾽ γ} τ ΕΡΡ Ὗ 

τι λόγος καὶ οὗ ἄλλοι ἀναγκάσειαν ἀν. οἷον δ᾽ ἐστὲ 
- 2 , »ν 

τῇ ἀληϑείᾳ, οὐ λελωβημένον δεῖ αὐτὸ ϑεάσασϑαι 
»ο Ὁ "ὕήὖ “- 

ὑπό τε τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας καὶ ἄλλων κακῶν, 
εἰ - ς - η),,. τὺ » ᾿ 
ὡὠσπερ γὺν ἡμεὶς ϑεώμεϑα" ἀλλ᾽ οἷόν ἕστι καϑαρὸν 
γιγνόμενον, τοιοῦτον ἱκανῶς λογισμῷ διαϑεατέον" 
καὶ πολὺ γε κάλλιον αὐτὸ εὑρήσει, καὶ ἐναργέστερον 

3 

δικαιοσύνας τὲ καὶ ἀδικίος διόψεται, καὶ πάντα ἃ 

γῦν διήλθομεν. γῦν δὲ εἴπομεν μὲν ἀληϑῆ περὶ αὖ- 
τοῦ, οἵον ἐν τῷ παρόντι φαίνεται" τεϑεάμεϑα μέν- 

ἢ ἌΣ ἐν ΔΑ δ΄ 5 , - τοι διακείμενον αὐτὸ ὥσπερ οὗ τὸν ϑαλάττιον Γλαῦ- 
κον δρῶντες, οὐκ ἂν ἔτι ῥᾳδίως ἴδοιεν αὐτοῦ τὴν ἀρ- 
χαίαν φύσιν, ὑπὸ τοῦ τά τὲ παλαιὰ τοῦ σώματος 
μέρη, τὰ μὲν ἐκκεκλάσϑα!ι, τὰ δὲ συντετρίφϑαι, καὺ 

Υ δι. « ἢ .- “ 2 , 

πάντως λελωβῆσϑαι ὑπθ᾿ τῶν αύμώτων ἀλλα δὲ 
προσπεφυκέναι, δστρεά τε καὶ φύκια καὶ πέτρας" 
ὥστε παντὶ μᾶλλον ϑηρίῳ ἐοικέναι 2) οἷος ἣν φύσει. 
οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν ἡμεῖς ϑεώμεϑα διακειμένην ὗ ὑπὸ 
μυρίων κακῶν. ἀλλὰ δεῖ, ὦ Γλαύκων, ἐκεῖσε βλέπειν. 
Ποῖ; , δ᾽ ὅς. Εἰς τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆς, καὶ ἐννο- 

εν ὧν ἀπτεται καὶ οἵων ἐφίεται ὁμιλιῶν ; ὡς ξυγγε- 
γὴς οὖσα τῷ τὲ ϑείῳ καὶ ἀϑανάτῳ, καὶ ἀεὶ ὄντι, καὶ 
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Οἷἢ δ. γ Ἢ "ἊὋὉ9 Υ͂ ὕ Ε ᾿ γ Ἁ οἵα ἂν γέγοιτο τῷ τοιούτῳ πᾶσα ἐπισπομένη" καὶ 
ὑπὸ ταὕτης τῆς ὁρμῆς ἐκκομισϑεῖσα ἐκ τοῦ πόντου 

ἐν ᾧ νῦν ἐστι, καὶ περικρουσϑεῖσα πέτρας τε καὶ ὄ- 
τι 3.» ν τ; “ 

στρεα" ἃ νῦν αὐτῇ, ἅτε γῆν ἑστιωμένῃ, γεηρὰ καὶ 
Υ͂ ι 2 ς Ὁ 3 

πετρώδη πολλὰ καὶ ἄγρια περιπέρυκεν ὑπὸ τῶν εὕ- 
᾿ « 2 ΄ , δαιμόνων λεγομένων ἑστιάσεων. καὶ τότ᾽ ἂν τις ἴδη 

2 »ο» -Ὁ ᾿ ’ 

αὐτῆς τὴν ἀληθῆ φύσιν, εἴτε πολυειδὴς, εἴτε μογοει- 
, οι ὔ ἷ ᾽ ὲ 

δὴς, εἴτε ὁπὴ ἔχει καὶ ὅπως. νῦν δὲ τὰ ἐν τῷ ἀνϑρὼ- 
ἢ ’ 1.9. Ἁ ΠῚ) ς ἰὴ», 3 ᾿ -» 3 

πίένο» βίῳ πάϑη τε καὶ εἴδη, ὡς ἐγῷῶμαι, ἐπιεικῶς αὖ- 
“ Η͂ τ ΕΣ , 32 τ 

τῆς διεληλύϑαμεν. Παντάπασι μὲν οὐν, ἔφη. Οὐυκ- 
οὉ Ξ ϑ. . Υ͂ 2 5 9 τ ’ 

ον, ἡν δ΄ ἐγὼ, τὰ τε ἄλλα ἀπεδυσάμεϑα ἐν τῷ λό- 
ἣν 2 ᾿ ι 3ς.ι ι “τ δ Υ γῳ, καὶ οὐ τοὺς μισϑοὺς οὐδὲ τὰς δόξας δικαιοσύνης 

Ξ ωΞ . ; (ὧσ “ΠΟοί δό Σ Ὁ ΜΙ Ὁ ἐπηνέγκαμεν, (ὡσπὲρ ᾿Ποίοδόν τὲ καὶ Ὅμηρον ὑμεῖς 
2», 9 3 .ϑ. « Υ 35. ὦ Ὡ .9 

ἑφατεὴὶ ἀλλ αὐτὴν δικαιοσύνην αὐτῇ ψυχῇ ἄριστον 
ε, “᾿ 9 - ᾿ 2 39 

εὕρομεν; καὶ ποιητέον εἶἰναν αὐτῇ τὰ δίκαια, ἐᾶν τ 

ἔχῃ τὸν Γύγου δακτύλιον, ξάν τὲ μὴ, καὶ πρὸς τοι- 
’ Υ̓͂ κι δ ω"6 ο -} Π ,ὕ 

οὕὗτῳ δακτυλίῳ τὴν Αἴδος κυνῆν. “2ληϑέστατα, ἔφη, 
ΠῚ) τ ἐν ΕΣ ἈΕῚ ΚΔ. ἘΣ ΄ ω 32 Φ 
λέγεις. “41ρ᾽ οὖν, ἣν δ΄ ἐγὼ, ὦ Γλαύκων, νῦν ἤδη ἂνε- 

πίφϑογνόν ἐστι, πρὸς ἐκείνοις καὶ τοὺς μισϑοὺς τῇ 
ἵ Γ ῳ 

δικαιοσύνῃ καὶ τῇ ἀλλῃ ἀρετῇ ἀποδοῦναι, ὁσοῦυς τε 
Ἂ “«! Ἶ Ὡῳ ΤῊΝ ϊ Γ ἢ 3 ῇ Ἁ 

καν οἵους τῇ ψυχῇ παρέχειν παρ ἀνϑρωπῶν τε καὶ 
ΩΣ “Ὁ Υ͂ 2 Ὁ» ΜΞ] . ἌΝ 9 ᾿ 

ϑεῶν, ζῶντός τε ἔτι τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπειδὰν τε- 
{ , ᾿ τ Ε 49 τ τῷὰ 5 

λευτήσῃ. Παντάπασι μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὃς. “410 οὖν ἅπο- 
’ 7 νι.) ᾿ ᾿ " δώσετέ μοι ἃ ἐδανείσασϑε ἐν τῷ λόγῳ; Τί μάλιστα; 

32) τ « --Ῥ 3 Υ͂ μΥ -Ὁ 2) - ὶ Ἁ 

ἔδωκα ὑμῖν, τὸν δίκαιον δοκεῖν ἄδικον εἰναι, καὶ 
Υ͂ χὃ δί ς - ᾿ ς τ; 9 ᾿ΠΠἋΝ 9 4 τὸν ἀδικον, δίκαιον. ὑμεῖς γὰρ ἡγεῖσθε, κἂν εἰ μὴ 

4 2) Ὁ ᾿ Γ Ἁ Α τ9 μ δυνατὸν εἴη ταῦτα λαγνϑάγειν καὶ ϑεοὺς καὶ ἀνϑρώ- 
ο Φ ἢ ο ὶ 9 ι 

πους, ὅμως δοτέον εἶναι, τοῦ λόγου ἕνεκα" ἵνα αὑτὴ 
3 9 ΕλῚ 3 

δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν αὐτὴν κριϑείη. ἢ οὐ μνη- 
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μογεύεις; ᾿4δικοίην μέντ' ἂν, ἔφη, εἶ μὴ. ᾿Επειδὴ τοἰ- 
γυν χεκριμέναι εἰσὶ», ἐγὼ πάλιν ἀπαιτῶ ὑπὲρ δικαυ- 
οσύνης, ὥσπερ ἔχει δόξης καὶ παρὰ ϑεῶν καὶ παρὰ 
ἀνθρώπων, καὶ ὑμᾶς ὁμολογεῖν περὶ αὐτῆς δοκεῖ- 
σϑαι οὕτω- ἵνα καὶ τὰ νικητήρια κομίσηται, ἃ ἀπὸ 
τοῦ δοκεῖν κτωμένη, δίδωσι τοῖς ἔχουσιν αὐτὴν" ἐπει- 
δὴ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ εἶναι ἀγαϑὰ διδοῦσα ἐφάνη, καὶ 
οὐκ ἐξαπατῶσα τοὺς τῷ ὄντι λαμβάνοντας αὐτὴν. 
Ζίκαια, ἔφη, αἰτῆ. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρῶτον μὲν 
τοῦτο ἀποδώσετε, ὅτι ϑεοὺς γε οὐ λανϑάνει ἑκάτερος 

αὐτῶν οἷός ἐστιν. ᾿Δποδώσομεν, ἔφη. Εἰ δὲ δὴ λαν- 

ϑάνετρν, ὃ μὲν, ϑεοφιλὴς ὧν εἴη, ὁ δὲ, ϑεομισὴς, 

ὥσπερ καὶ κατ ἀρχὰς ὡμολογοῦμεν. Ἔστι ταῦτα. 
Τῷ δὲ ϑεοφιλεῖ οὐχ ὁμολογήσομεν, οσά γε ἀπὸ ϑε- 
ὧν γίγνεται, πάντα γίγνεσϑαι ὡς οἱόντε ἄριστα; εἰ 
μή τι ἀναγκαῖον αὐτῷ κακὸν ἐκ προτέρας ἁμαρτίας 
ὑπῆρχε; Πάνυ μὲν οὖν. Οὕτως ἀρὰ ὑποληπτέον πε- 
οὺ τοῦ δικαέου ἀνδρὸς, ἐάν τ᾽ ἐν πενίᾳ γίγνηται ἐάν 
τὲ ἐν νόσοις, ἢ τινι ἄλλῳ τῶν δοκούντων κακῶν, ὡς 

τούτῳ ταῦτα εἰς ἀγαϑόν τι τελευτὴσε: ζῶντι ἢ) καὶ 

ἀποθανόντι. οὐ γὰρ δὴ ὑπό γε ϑεῶν ποτὲ ἀμελεῖται 
ὃς ἂν προϑυμεῖσθϑαι ἐθέλη δίκαιος γίγνεσθαι, καὶ 

ἐπιτηδεύων ἀρετὴν, εἷς ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ ὅ- 
μοιοῦσϑαι ϑεῷ. Εἰκός γ᾽, ἔφη, τὸν τοιοῦτον μὴ ἀμε- 
λεῖσθϑαι ὑπὸ τοῦ ὁμοίου. Οὐκοῦν περὶ τοῦ ἀδίκου 
τἀναντία τούτων δεὶ διανοεῖσθαι; ; Σφόδρα 7ε: [ὰ 
μὲν δὴ παρὰ ϑεῶν, τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽ ἂν εἴη νικητήρια τῷ 
δικαίω. “Κατὰ γοῦν ἐμὴν δόξαν, ἐ ἔφη. Τὸ δὲ, ἣν δ᾽ 
ἐγὼ, παρ᾿ ἀνϑρώπων ; ἀρ᾿ οὐχ ὧδε ἔχει; (εἰ δεῖ τὸ ὃν 
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τιϑέναι) οὐχ οἱ μὲν δειγοΐ τε καὶ ἄδικοι δρῶσι» ὅ ὅπερ 
οἵ δρομεῖς, ὅσοι ἂν ϑέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ 

δὲ τῶν ἄνω, μή; τὸ μὲν πρῶτον ὀξέως ἀποπηδῶσι, 
τελευτῶντες δὲ, καταγέλαστοι γίγνονται, τὰ ὦτα ἐπὶ 
τῶν μων ἔχοντες, καὶ ἀστεφάνωτοι ἀποτρέχοντες. 

οἵ δὲ τῇ ἀληϑείᾳ δρομικοὶ, εἰς τέλος ἐλϑό ὄντες, τὰ τε 

ἀϑλα λαμβάνουσι καὶ στεφανοῦνται. οὐχ οὕτω καὶ 
περὶ τῶν δικαίων τοπολὺ συμβαίΐνει; πρὸς τὸ τέλος 
ἑκάστης πράξεως καὶ ὁμιλίας καὶ τοῦ βίου εὐδοκι- 

μοῦσί τε καὶ τὰ ἄϑλα παρὰ τῶν ἀνθρώπων φέρον- 
ταῦ; Καὶ μάλα. “Δγέξῃ ἄρα λέγοντος ἐμοῦ περὶ τοὺ- 
1» ἅπερ αὐτὸς ἔλεγες περὲ τῶν ἀδίκων. ἐρῶ γὰρ δὴ 
ὕτι οἵ μὲν δίκαιοι, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι γένωνται, ἔν 
τῇ αὑτῶν πόλει ἄρχουσί τε ἂν βούλωνταν τὰς ἀρχὰς, 
γαμοῦοί τε ὁπόϑεν ἂν βούλωνται, ἐχδιδόασί τε εἰς 

ος ἂν ἐϑέλωσι" καὶ πάντα ἃ σὺ περὶ ἐκείνων, ἐγὼ 
γῦὺν λέγω περὶ τῶνδε, καὶ αὖ καὶ περὶ τῶν ἀδίκων, 

ὅτι οἵ πἰϑλλοὶ αὐτῶν, καὶ ἐὰν νέοι ὄντες λάϑωσιν, ἐπὶ 

τέλους τοῦ δούμου αἱρεθέντες, καταγέλαστοι εἰσὶ, 

καὶ γέροντες γιγνόμενοι, ἄϑλιοι προπηλακίζονταε, 

ὑπὸ ξέγων τε καὶ ἀστῶν μαστιγούμενοι, καὶ ἃ ἄγροι- 
κα ἔφησϑα σὺ εἶναι, ἀληϑῆῇ λέγων, εἴτα στρεβλώ- 
σονται καὶ ἐχκαυϑήσονται" πάντα ἐκεῖνα οἵου καὶ 

οα ἀκηκοέναι ὡς πάσχουσιν. ἀλλ᾽ ὃ λέγω ὅρα εἶ ἀ- 
γέξῃ. Καὶ πάνυ, ἔφη" δίκαια γὰρ λέγεις. “Ἵ μὲν. τοί- 
νυν, ἦν δ᾽ ̓ἐγὼ, τς τῷ δικαίῳ παρὰ ϑεῶν τε καὶ ἀγ- 
ϑρώπων ἀϑλά τε καὶ μισϑοὶ καὶ δῶρα γίγνεται πρὸς 
ἐκείνοις τοῖς ἀγαϑοῖς οἷς αὐτὴ παρείχετο ἡ δικαιο- 

σύγη, τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Καὶ μάλ᾽, ἔφη, καλά τε καὶ 
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βέβαια. Ταῦτα τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὐδέν ἐστι πλή- 
ϑει οὐδὲ μεγέϑει πρὸς ἐκεῖνα ἃ τελευτήσαντα ἕ ἑκάτε" 
ρον περιμένει. χρὴ ἢ αὐτὶ ἀκοῦσαι, ἵγα τελέως ἕ ἑχά- 
τερος αὐτῶν ἀπειληφὼς ἢ 2 τὰ ὑπὸ τοῦ λόγου ὀφϑιλό- 

μενα ἀκοῦσαι. «Δέγοις ἂν, ἔφη" ὡς οὐ πολλά" ἀλλ᾽ 
ἥδιον ἀκούοντι. .4λλ᾿ οὐ μέντοι σοὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ. ᾿᾿λκέ- 
γου γε ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ᾽ ἀλκίμου μὲν ἀνδρὸς, Ἢ- 
ρὸς τοῦ ᾿Τρμενίου, τὸ γένος Παμφύλου" ὃς ποτε ἐν 
πολέμῳ τελευτήσας, ἀναιρεϑέντων δεκαταίων τῶν γνε- 

κρῶν, ἤδη διερϑαρμένων, ὑγιὴς μὲν ἀνῃρέϑη, κομι- 
σϑεὶς δὲ οἴκαδε, μέλλων ϑάπτεσϑαι, δωδεκαταῖος 

ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενος ἀνεβίω. ἀναβιοὺς δ᾽ ἔλεγεν ἃ 
ἐχεῖ ἴδοι. ἔφη δὲ" ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι τὴν ψυχὴν, πο- 
ρεύεσϑαι μετὰ πολλῶν, καὶ ἀφικγεῖσϑαι σφᾶς εἰς τό- 

πον τινὰ δαιμόνιον, ἐν ᾧ τῆς 7ε γῆς δύο εἶναι χά- 
σματαὰ ἐχομένω ἀλλήλοιν, καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ 

ἄνω ἄλλα καταντικρύ. δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων 

καϑῆσϑαι" οὖς ἐπειδὴ διαδικάσειαν, τοὺς μὲν δικαΐ- 
ους κελεύειν πορεύεσθαν τὴν εἰς δεξιάν τὲ καὶ ἄγω 
διὰ τοῦ οὐρανοῦ, σημεῖα περιάψαντας τῶν δεδικα- 

σμένων ἐν τῷ πρόσϑεν" τοὺς δὲ ἀδίκους, τὴν εἰς ἀρι- 

στεράν τὲ καὶ κάτω, ἔχοντας καὶ τούτους ἐν τῷ ὅπι- 

σϑεν σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. ἑαυτοῦ δὲ προσελ- 
ϑόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον ἀνθρώποις γε- 
νέσϑαι τῶν ἐκεῖ, καὶ διακελεύοιντό οἵ ἀκούειν τε καὶ 

ϑεᾶσϑαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. ὁρᾷν δὴ ταύτῃ μὲν 
καϑ' ἑκάτερον τὸ χάσμα τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ τῆς γῆς 
ἀπιοὗύσας τὰς ψυχὰς, ἐπειδὴ αὐτοῦ δικασϑεῖεν" κα- 
τὰ δὲ τὸ ἕτερον, ἐκ μὲν τοῦ ἀνιέναι ἐκ τῆς γῆς μεστὰς 
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αὐχμοῦ τε καὶ κόγεως' ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου, χαταβαΐνειν 
ἑτέρας ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καϑαράς" καὶ τὰς ἀεὶ ἀφι- 
κνουμένας, ὥσπερ ἐκ πολλῆς πορείας φαΐνεσϑαι ἥκειν, 
καὺ ἀσμένως εἰς τὸν λειμῶνα ἀπιούσας οἷον ἐν πα- 

γηγύρει κατασχηνᾶσθαι, καὶ ἀσπάζεσθαί τε ἀλλή- 
λας, σαι γγώριμαι, καὶ πυνϑάνεσθαι τάς τε ἐκ τῆς 

γῆς ἡκούσας παρὰ τῶν ἑτέρων τὼ ἐκεῖ, καὶ τὰς ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, τὰ παρ ἐκείναις. διηγεῖσθαι δὲ ἀλλή- 
λαις, τὰς μὲν, ὀδυρομένας τε καὶ πλαιούσας, ἄγαμις- 
μνησκομένας ὁσάτε καὶ οἷα πάϑοιεν καὶ ἴδοιεν ἐν τῇ 
ὑπὸ 7ἧς πορεί α" (εἶναν δὲ τὴν πορείαν χιλιετὴ) τὰς 
δ᾽ αὖ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εὐπαϑείας διηγεῖσϑαι καῦ ϑὲ- 
ας ἀμηχάνους τὸ κάλλος. τὰ μὲν οὖν πολλιὶ, ὦ 

Γλαύκων, πολλοῦ χρόνου διηγήσασϑαν" τὸ δ᾽ οὖν 
κεφάλαιον ἔφη τόδε εἶναι, ὅσα πώποτε τινὰ ἠδίκη- 
σαν, καὶ σοῖς ἕκαστοι, ὑπὲρ ἁπάντων δίκην δεδο»- 

κέγαι ἐν μέρει, ὑπὲρ ἑκάστου δεκάκις. τοῦτο δ᾽ εἶναι 
κατα εἰν νυ ἡ ΛΘ ἑκάστην, ὡς βίου ὄντος το- 

σούτου τοὺ ἀνθρωπίνου" ἵγα δεκαπλάσιον τὸ ἔκτι- 
σμὰ τοῦ ἀδικήματος ἐκτίνοιεν" καὶ οἷον εἴτινες πολ- 
λῶν ϑανάτων σαν αἴτιοι, ἢ πόλεις προδόντες ἢ στρα- 
τόπεδα, καὶ εἰς δουλείας ἐμβεβληκότες, ἢ τινος ἀλ: 

λης κακουχίας μεταίΐίτιοι, πάντων τούτων δεκαπλα- 
σίας ἀλγηδόνας ὑπὲρ ἑκάστου κομίσαιντο" καὶ αὖ 

εἶ τινας εὐεργεσίας εὐηργετηκότες, καὶ δίκαιοι καὶ 
ὅσιοι γέγον τες εἶεν, κατὰ ταὐτὰ τὴν ἀξίαν κομίς- 
ζοιντο. τῶν δὲ εὐθὺς γενομένων, καὶ ὀλίγον χρόνον 
βιούντων πέρι ἄλλα ἔλεγεν οὐκ ἄξια μνήμης. εἰς δὲ 
ϑεοὺς ἀσεβείας τὲ καὶ εὐσεβείας, καὶ γονέας, καὶ 
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αὐτόχειρας φόνου, μείζους ὅτι τοὺς μισϑοὺς διηνεῖ- 
το. ἕφὴ γὰρ δὴ παραγενέσϑαι ἐρωτωμένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ 
ἑτέρου ὅπου ἂν εἴη “Ἱρδιαῖος ὃ μέγας. ὃ δὲ 4οδι- 
αἵος οὗτος τῆς Παμφυλίας ἔν τιγν πόλεν τύραννος 
ἐγεγόνει, ἤδη χιλιοστὸν ἔτος εἰς ἐκεῖνο» τὸν χρόνον" 
γέροντά τε πατέρα ἀποκτεένας, καὶ πρεσβύτερον ἀ- 
δελφὸν, καὶ ἀλλα δὴ πολλά:τε καὶ ἀνόσια εἐργασμὲ- 
γος, ὡς ἐλέγετο. ἔφη οὖν τὸν ἐρωτώμενον εἰπεῖν, Οὐχ 

ἥκει, φάναι, οὐδ᾽ ἂν ἤἥξοι δεῦρο. ἐθεασάμεϑα γὰρ 
οὖν δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν ϑεαμάτων». ἐπειδὴ ἐγ- 
γὺς τοῦ στομίου ἦμεν μέλλοντες ἀνιέναι, καὶ τἄλλα 
πάντα πεπονϑότες, ἐκεῖνόν τὲ κατείδομεν ἐξαίφνης, 

καὶ ἄλλους σχεδόν τι αὐτῶν τοὺς πλείστους τυράν- 

γους. ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶται τινὲς τῶν μεγάλα ἡμαρτη- 
κότων" ος οἰομένους ἡδη ἀναβήσεσθαι οὐκ ἐδέχετο 
τὸ στόμιον, ἀλλ᾿ ἐμυκᾶτο, ὅπότε τὶς τῶν οὕτως ἅνι- 
ἄτως ἐχόντων εἰς πονηρίαν, }) μὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δί- 
κην, ἐπιχειροῖ ἀνιέναι. ἐνταῦϑα δὴ ἄνδρες, ἔφη, ἀ- 

γρίοι, καὶ διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτες καὶ καταμαν-- 

“δάνοντες τὸ φϑέγμα, τοὺς μὲν ἰδέης λαβόντες ἢγον, 
τὸν δὲ ᾿ρδιαῖον καὶ ἄλλους συμποδίσαντες χεῖράς 
τε καὶ πόδας καὶ κεφαλὴν, καταβαλόντες καὶ ἐκδεί- 

ϑαντες, εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν ἐκτὸς ἐπ᾽ ἀσπαλάϑων 
κνάμπτοντες, καὶ τοῖς ἀξὶ παριοῦσι σημαΐνοντες ὧν 
ἕνεκά τε ταῦτα ὑπομένοιεν, καὶ ὅτι εἰς τὸν τάρτα- 
ρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο. ἔνϑα δὴ φόβων, ἔφη, 
πολλῶν καὶ παντοδαπῶν σφίσι γεγονότων τοῦτον ὕ- 
περβάλλειν τὸν φόβον, εἰ μυκήσαιτο τὸ στόμιον" καὶ 
ἀσμενέστατα ἕκαστον σιγήσαντος ἀναβῆναι. καὶ τὸς 
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μὲν δὴ δίκας τε καὶ τιμωρίας, τοιαὗτας τινὰς εἶναι" 
ΕἸ ᾿ 3 5 

καὶ αὖ τὰς εὐεργεσίας ταύταις ἀντιστρόφους. ἐπειδὴ 
᾿ - -Ὁ - ς ς 4ι. Ὁ 

δὲ τοῖς ἐν τῷ λειμῶνι ἑκάστοις ἑπτὰ ἡμέραι γένοιντο, 
3 ᾿ τ οὖ «-- ω 2 ; Π 

ἀναστάντας ἔντεῦϑεν, δεῖν τῇ ὑγδόῃ πορεύεσθαι, 
Ὁ ε; ὦ 

καὶ ἀφικνεῖσϑαν τεταρταίους. ὅϑεν καϑορᾷν ἄνω- 
ι ω 32 ω -Ὁ ’ “ 

ϑὲεν διὰ παντὸς τοῦ οὐραγοῦ καὶ γῆς τεταμένον φῶς 
9. Ν - Υ ᾿ ὩΩῃΨῃ ᾿ 

εὐϑὺ, οἵον κίονα, μάλιστα τῇ 1οιδὲ προσφερὲς, λὰμ- 
ι Ἁ 2 5 ΕΣ , 

σρότερον δὲ καὶ καϑαρώτερον. εἰς ὁ ἀφικέσθαι προ- 
᾿ ς Υ ς , Ἄν. 9 Ὁ  Ας ᾿ , 

ελϑόντας ἡμερησίαν ὁδόν" καὶ ἐδεῖν αὐτόϑι κατὰ μέ- 
“ο »- 3 - , ῳ Ὁ 

σον τὸ φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα τῶν δεσμῶν αὖ- 
τοῦ τεταμένα. εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶς ξύνδεσμον τοῦ 
οὐρανοῦ, οἵον τὰ ὑποζώματα τῶν τριήρων, οὕτω πᾶ- 

σαν συνέχον τὴν περιφοράν. ἐκ δὲ τῶν ἄκρων τετα- 
᾽ Ἷ 5... ἀδὶ » ΄ 

μένον “νάγκης ἄτρακτον, δι οὐ πάσας ἐπιστρέφε- 

σϑαι τὰς περιφοράς" οὗ τὴν μὲν ἡλακάτην τὸ καὶ τὸ 
ΕῚ , 2 Υ͂ τ 

ἄγκιστρον εἶναι ἐξ ἀδάμαντος, τὸν δὲ σφόνδυλον, 
μικτὸν ἕκ τὲ τούτου καὶ ἄλλων γενῶν. τὴν δὲ τοῦ 
σφονδύλου φύσιν εἶναι τοιάνδε, τὸ μὲν σχῆμα, οἵα- 

«ε Ὁ ὗν Α γδ -Ὁ δὲ ὃ »οἜ τω ΓΞ .,ὔ , 

πὲρ ἢ τοῦ ἐνθάδε. νοῆσαι δὲ δεῖ, ἐξ ὧν ἔλεγε, τοιόνδε 
αὐτὸν εἶναι, ὥσπερ ἂν εἰ ἐν ἑνὴ μεγάλῳ σφονδύλῳ 

ΒΥ ᾿ ,ὔ Η 

κοίλῳ καὶ ἐξεγλυμμένῳ διαμπερὲς ἄλλος τοιοῦτος 
ἐλάττων ἐγκέοιτο, ἁρμόττων, καϑάπερ οἱ κάδδοι οἵ 

3 5 Γ. ς Υ͂ Ἃ « ᾿ Π 32) 
εἰς ἀλλήλους ἁρμόττοντες " καὶ οὕτω δὴ τρίτον ἀλλον 

᾿ 7 ᾿ 2 τ ὩΣ 

καὶ τέταρτον, καὶ ἄλλους τέτταρας. ὀχτὼ γὰρ εἶναι 

τοὺς ξύμπαντας σφονδύλους, ἐν ἀλλήλοις ἐγκειμέγους 

κύκλους, ἄνωϑεν τὰ χείλη φαίγοντας, νῶτον συνεχὲς 
΄ ’ ᾿] 3 ἑγὸς σφονδύλου ἀπεργαζομένρυς περὺ τὴν ἡλακάτην. 

, ι ῇ “2 ἐκείνην δὲ διὸ μέσου τοῦ ὀογδύόῥυ διαμπερὲς ἐληλάσϑαι, 
κ ΕΣ »οσΡὋἷἕ - 3» δ ϑ 

τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον, πλατὺ- 
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τατον τὸν τοῦ χείλους κύκλον ἔχειν" τὸν δὲ τοῦ ἕ- 
χτου, δεύτερον" τρίτον δὲ, τὸν τοῦ τετάρτου" τέταρ- 
τον δὲ, τὸν τοῦ ὀγδόου" πέμπτον δὲ, τὸν τοῦ ἑβδό- 
μου" ἕκτον δὲ, τὸν τοῦ πέμπτου" ἕβδομον δὲ, τὸν 
τοῦ τρίτου" ὄγδοον δὲ, τὸν τοῦ δευτέρου. καὶ τὸν 
μὲν τοῦ μεγίστου, ποικίλον" τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου, 
λαμπρότατον" τὸν δὲ τοῦ ὀγδόου, τὸ χρῶμα, ἀπὸ τοῦ 
ἑβδόμου ἔχειν προσλάμποντος" τὸν δὲ τοῦ δευτέρου 

καὺ πέμπτου, παρατιλήσια ἀλλήλοις, ξανϑότερα ἐκεΐ- 
γῶν" τρίτον δὲ, λευκότατον χρῶμα ἔχειν" τέταρτον 
δὲ, ὑπερέρυϑρον" δεύτερον δὲ, λευκότητι τὸν ἕκτον 
ὑπερβάλλειν. κυκλεῖσϑαι δὲ δεῖ στρεφόμενον τὸν ἀ- 
τραλκτον, ὅλον μὲν τὴν αὑτὴν φοράν" ἐν δὲ τῷ ὅλῳ 
περιφερομένῳ, τοὺς μὲν ἐντὸς ἑπτὼ κύκλους, τὴν 
ἐναντίαν τῷ ὅλῳ ἠρέμα περιφέρεσθαι. αὐτῶν δὲ τοὐ- 
τῶν τάχιστα μὲν ἱέναι τὸν ὄγδοον, δευτέρους δὲ καὶ 
ἅμα ἀλλήλοις, τόν τε ἕβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέμπτον" 
τὸν τρίτον δὲ, φορᾷ ἱέναν ὡς σφίσε φαίνεσθαν ἐπα- 
γακυκλούμενον τὸν τέταρτον " τέταρτον δὲ, τὸν τρίς 
τον" καὶ πέμπτον, τὸν δεύτερον. στρέφεσθαι δὲ αὖ- 
τὸν ἐν τοῖς τῆς ἀνάγκης γόνασιν. ἐπὲ δὲ τῶν κύκλων 
αὐτοῦ ἄνωϑεν ἐφ᾽ ἑκάστου βεβηκέναι Σειρῆνα συμ- 
περιφερομένην, φωνὴν μέαν ἵεῖσαν ἀνάτονον " ἐκ πα- 
σῶν δὲ ὀκτὼ οὐσῶν μίαν ἁρμονίαν ξυμφωγεῖν. ἄλλας 
δὲ καϑημένας πέριξ δί' ἴσου τρεῖς, ἐν ϑρόνῳ ἑκάστην, 

ϑυγατέρας τῆς ᾿Ανάγκης, ἸΙοίρας, λευχειμονούσας, 
στέμματα ἐπὸὲ τῶν κεφαλῶν ἐχούσας, «“ἀχεσίν τὸ καὶ 
Κλωϑὸὼ καὶ ἄτροπον, ὑμνεῖν πρὸς τὴν τῶν Σειρήνων 
ἁρμονίαν, «᾿ἄχεσιν μὲν, τὰ γεγονότα " ΚΚλωϑῶ δὲ, τὰ 
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ὄντα “Ἧτροπον δὲ, τὰ μέλλοντα. καὶ τὴν μὲν Κλωθὼ 
τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν τοῦ ἀ- 
τράκτου τὴν ἔξω περιφορὰν, διαλείπουσαν χρόνον" 
τὴν δὲ ἄτροπον, τῇ ἀριστερᾷ τὸς ἐντὸς αὖ ὡσαύτως" 
τὴν δὲ “άχεσιν ἐν μέρει ἑκατέρας ἑκατέρᾳ τῇ χειρὺὶ 
ἐφάπτεσθαι. σφᾶς οὖν, ἐπειδὴ ἀφικέσθαι, εὐθὺς 
δεὺν ἱέναι πρὸς τὴν ἀχεσιν. προφήτην οὖν τινὰ σφᾶς 
σρῶτον μὲν ἐν τάξει διαστῆσαν" ἕπειτα λαβόντα ἐκ 
τῶν τῆς “ἰἀχέσεως γονάτων κλήρους τε καὶ βίων πα- 
ραδείγματα, ἀναβάντα ἐπέ τι βῆμα ὑψηλὸν, εἰπεῖν, 
“ἀνάγκης ϑυγατρὸς κόρης «“αχέσεως λόγος. Ψυχαὺ 
ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου ϑνητοῦ γένους ϑα- 
νατηφόρου" οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαί- 
μονα αἱρήσεσθε. πρῶτος δ᾽ ὃ λαχὼν, πρῶτος αἵρεί- 
σϑω βίον, ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. ἀρετὴ δὲ ἀδέσπο- 
τὸν, ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων, πλέον καὶ ἔλαττον αὖ- 
τῆς ἕκαστος ἕξεν, αἰτία ῥδομῶνον -, Θεὸς ἀγαίτιος. 

Ταῦτα εἰπόντα, ῥίψαι ἐπὶ πάντας τοὺς κλήρους. τὸν 

δὲ παρ᾽ αὑτὸν πεσόντα, ἕκαστον ἀγναιρεῖσϑαι, πλὴν 
οὗ" Ἑ δὲ οὐκ ἐᾷν. τῷ δὲ ἀνελομένῳ δῆλον εἶναι ὅπό- 
στοὸς εἴληῷ:. μεφῶ Ἂ γοῦτο αὖϑις τὰ τῶν βίων πῶς 

ραδείγματα εἰς τὸ πρόσϑεν σφῶν ϑεῖναι ἐπὶ τὴν γῆ νῷ 
σιολὺ πλείω τῶν παρόντων. εἶναι δὲ παντοδαπά" ζώ- 
ὧν τ8 γὰρ πάντων» βίους καὶ δὴ καὶ τοὺς ἀνϑρωπι- 
ψους ἅπαντας. τυρανγίδας τὸ γὰρ ἐν αὐτοῖς εἴναι, 
τὰς μὲν, διατελεῖς, τὰς δὲ, καὶ μεταξὺ διαφϑειρομέ- 
ψας, καὶ εἰς πενίας τε καὶ φυγὰς καὶ εἰς πτωχείας τε» 

λευτώσας. εἶναι δὲ καὶ δοκέμων ἀνδρῶν βίους" τοὺς 
μὲν, ἐπὶ εἴδεσι καὶ κατὰ κάλλη, καὶ τὴν ἄλλην ἰσχὺν 
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τε καὶ ἀγωνίαν, τοὺς δ᾽ ἐπὶ γένεσι καὶ προγόνων ἀ- 
ρεταῖς, καὶ εὐδοκέμων κατὰ ταῦτα. ὡσαύτως δὲ καὶ 
γυγαικῶν. ψυχῆς δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι, διὰ τὸ ἀναγ- 
καίως ἔχειν, ἄλλον ἑλομένην βίον, ἀλλοίαν γέγεσθαι" 
τὰὶ δ᾽ ἀλλα ἀλλήλοις τε καὶ πλούτοις καὶ πενίαις, τὼ 

δὲ, νόσοις, τὰ δὲ, ὑχιείαις μεμίχϑαι" τὰ δὲ, καὶ μέ- 
σον τούτων. ἔνϑα δὴ, ὡς ἔοικεν, ὦ φίλε Τλαύκων, ὁ 
πᾶς κίνδυνος ἀνθρώπῳ" καὶ διὰ ταῦτα μάλιστα ἐπι- 

μελητέον ὅπως ἕκαστος ἡμῶν, τῶν ἄλλων μαϑημά- 
τῶν ἀμελήσας, τούτου τοῦ μαθημδτας: καὶ ζητητὴς 
καὶ μαϑητὴς ἔσται" ἐών ποϑεν οἱόστ᾽ Ἢ μαϑεῖν καὶ 
ἐξευρεῖν τις αὐτὸν ποιήσειν δυνατὸν καὶ ἐπιστήμονα, 
βίον καὶ χρηστὸν καὶ πονηρὸν διαγινώσκοντα, τὸν 
βελτίω ἐκ τῶν δυνατῶν ἀεὶ πανταχοῦ ᾿αἱρείσϑαι" ἀ- 
γαλογιζόμενον πάντα τὶ νῦν δὴ ῥηϑέντα, καὶ ξυντι- 
ϑέμενα ἀλλήλοις καὶ διαιρούμενα, πρὸς ἀρετὴν βίου 
πῶς ἔχει" καὶ εἰδέναν τί κάλλος πενέῳ ἢ πλούτῳ κρα- 
ϑὲν, καὶ μετὰ ποίας τινὸς ψυχῆς ἕξεως, κακὸν ἢ ἀ- 

γαϑὸν ἐργάζεται" καὶ τὲ εὐγένειαν καὶ δυσγένειαι. 
καὶ ἰδιωτεῖαν καὶ ἀρχαὶ, καὶ ἰσχὺες καὶ ἀσϑένειαι, 
καὶ εὐμαϑίαν καὶ δυσμαϑέαι, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 
τῶν φύσει περὶ ψυχὴν ὄντων», καὶ τῶν ἐπικτήτων, τί 
ξυγκεραγνύμενα πρὸς ἄλληλα ἐργάζεται. ὥστε ἐξ ἃ- 

πάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογισάμεγον, αἱρεῖ- 
σϑαι, πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς φύσιν ἀποβλέποντα, τόν 
τε χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον. χείρω μὲν καλοῦντα, 
ὃς αὐτὴν ἐκεῖσε ἄξει, εἰς τὸ ἀδικωτέραν γίγνεσϑαι" 
ἀμείνω δὲ, ὃ ὅστις εἰς τὸ δικαιοτέραν. τὰ δὲ ἄλλα πᾶν» 

τὰ χαΐρειν ἐᾷν. ξωράκαμεν γὰρ ὅτι ζῶντί τὸ καὶ τε- 
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λευτήσαντι αὕτη κρατίστη αἵρεσις. ἀδαμαντίνως δεῖ 
δὴ ταύτην τὴν δόξαν ἔχοντα, εἰς ἄδον ἰέναι, ὅπως 
ἂν ἢ καὶ ἐκεῖ ἀνέκπληκτος ὑπὸ πλούτων τε καὶ τῶν 
τοιούτων κακῶν" καὶ μὴ, ἐμπεσὼν εἰς τυραγνίδας καὶ 

ἄλλας τοιαύτας πράξεις, πολλὰ μὲν ἐργάσηται καὶ ἀ- 

γήκεστα κακὸ, ἔτι δὲ αὐτὸς μείζω πάϑῃ" ἀλλὰ γνῷ 
τὸν μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι, καὶ φεὺ- 
γεν τὼ ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε; καὶ ἐν τῷδε τῷ 
βίῳ, κατὰ τὸ δυνατὸν, καὶ ἐν παντὶ τῷ ἔπειτα. οὕτω 
γὰρ εὐδαιμονέστατος γίγνεται ἄνϑρωπος. καὶ δὴ οὖν 

καὶ τότε ὃ ἐχεῖϑεν ἄγγελος ἤγγελλε τὸν μὲν προφή- 
την οὕτως εἰπεῖν, Καὶ τελευταίῳ ἐπιόντι, σὺν νῷ 
ἑλομένῳ, συντόνως ζῶντι, πεῦται βίος ἀγαπητὸς, οὐ 
κακός. μὴτε ὃ ἄρχων αἱρέσεως ἀμελείτω, μῆτε ὃ τε- 

λευτῶν ἀϑυμείτω. τ πόνασε δὲ ταῦτα, τὸν πρῶτον 
λαχόντα ἔφη εὐθὺς ἐπιόντα τὴν μεγίστην τυραννίδα 
ἑλέσϑαι, καὶ ὑπὸ ἀφροσύνης τε καὶ λαιμαργέας, οὐ 
πάντα ἱκανῶς ἀνασκεψάμεγον ἑλέσϑαν" ἀλλ᾽ αὐτὸν 
λαϑεῖν ἐνοῦσαν εἱμαρμένην, παίδων αὑτοῦ βρώσεις, 

καὶ ἄλλα κακά" ἐπειδὴ δὲ κατὰ σχολὴν σκέψασϑαι, 
κὀπτεσθϑαΐ τε καὶ ὀδύρεσθαι τὴν αἵρεσιν, οὐκ ἐμμένον- 
τὰ τοῖς προθρῥηϑεῖσιν ὑπὸ τοῦ προφήτου. οὐ γὰρ 
ἑαυτὸν αἰτιᾶσθαι τῶν κακῶν, ἀλλὰ τύχηντε καὶ δαΐ- 
μονας, καὶ πάντα μᾶλλον ἀνϑ' ξαυτοῦ. εἶναι δὲ αὐτὸν 
τῶν ἐκ τοὺ οὐρανοῦ ἡκόντων, ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ 
ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ βεβιωκότα, ἔϑει, ἄνευ φιλοσοφί- 
ας, ἀρετῆς μετειληφότα. ὡς δὲ καὶ εἰπεῖν, οὐκ ἐλάτ- 

τους εἶναι ἕν Τοῖς τοιούτοις ἁλισκομένους τοὺς ἐκ 

τυῦ οὐρανοῦ ἥκοντας, ἅτε πόγων ἀγυμνάστους" τῶν 
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δ ὦ “Ὁ -»ο- 4 4 ο 3 Υ͂ Ἦς [ὦ 

δ᾽ ἐκ τῆς γῆς τοὺς πολλοὺς, ατε αὐτοὺς τὲ πεπογηκό- 
4 ε 2 2 »οΡὝ ε 

τας, ἄλλους τὸ ἑωρακότας, οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς τὰς αὖ- 
οἔσεις ποιεῖσϑαι. διὸ δὴ καὶ μεταβολὴν τῶν κακῶν 
καὶ τῶν ἀγαϑῶν ταῖς πολλαῖς τῶν ψυχῶν γίγνεσθαι, 

ι ᾿ -» , 9 

καὶ διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην. ἐπεὶ, εἴτις ἀεὶ, ὅπότε 
Ε : 3, χὴ ἢ ᾿ 32 ν ς -Ὁ - Ν 

εἰς τὸν ἐνθάδε βίον ἀφικνοῖτο, ὑγιῶς φιλοσοφοῖ, καὶ 
ς »οἪ᾿ἦ ΡῚ - »ῳ 6 ᾿] »"- Π 

ὁ κλῆρος αὐτῷ τῆς αὐρέσεως μὴ τελευταῖος πέπτοι, 
»-ὖὉὋὯᾧ ᾽ -Ὃ 39 , . γ᾿ κινδυνεύει, ἐκ τῶν ἐκεῖϑεν ἀπαγγελλομένων, οὐ μό- 

. 2 »- ον 3 ν ) ᾿ 
γον ἐνθάδε εὐδαιμονεῖν ἂν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθένδε 
) -. »-᾿ ΡῚ ᾿Ὶ 

ἐκεῖσε καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν οὐκ ἂν χϑονίαν καὶ 
-Ὃὃ 32 

τραχεῖαν πορεύεσθαι, ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐρανίαν. 
Τ ι Α 32» ᾿ Χν ων “« ϑῳ »ν Ε 

ταύτην γὰρ δὴ, ἔφη, τὴν ϑέαν ἀξίαν εἰναι ἐδεῖν, ὡς 
ε' ες - 

ἕκασται αἵ ψυχαὶ ροῦντο τοὺς βίους. ἐλεεινὴν τε 

γὰρ ἰδεῖν εἶναν καὶ γελοίαν καὶ ϑαυμασίαν. κατὰ 
συνγήϑειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τιὶ πολλὰ αἱρεῖ- 

ΗΣ - τ ᾿ . "7 ᾿ ν Ἂ ’ σϑαι. ἰδεῖν μὲν γὰρ ψυχὴν, ἔφη, τὴν ποτὲ Ορφέως 
γενομένην, κύκνου βίον αἱρουμένην, μίσει τοῦ γυ- 
γοϊκείου γένους, διὼ τὸν ὑπὶ ἐκείνων θάνατον οὐκ 

ἐϑέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηϑεῖσαν γενέσθαι. εδεῖν 
ι ᾿ τ 5 ᾿ ς 2 3 - ᾿ Ν, ᾽ 

δὲ τὴν Θαμύρου, ἀηδόνος ἑλομένην. ἰδεῖν δὲ καὶ κὐ- 
ΠῈΣ: ΞΣ 3 ἕ ε ἥσ Ὅς ΕΡ Ἂν κγὸν μεταβάλλοντα εἰς ανϑρωπένου βίου αἵρεσιν" καὶ 

2), “Ὁ δ ΠΑΙ͂, Υ [5 Υ Βὴ Υ̓ ᾿ ᾿ 

ἄλλα ζῶα μουσικὰ ὡσαύτως, ὡς τὸ εἰκός. τὴν δὲ λα- 
- κ ΄ , , τ τ ι 

χοῦσαν ψυχὴν ξλέσϑαι λέοντος βίον" εἶναι δὲ τὴν 
᾽ ο- ᾿ ͵ 

ἄϊαντος τοῦ Τελαμωγίου, φεύγουσαν ἄνϑρωπον γε- 
᾽ ' -Ὁ “Ὁ « κι 2 

»έσϑαι, μεμνημένην τῆς τῶν ὁπλῶν χρίσεως. τὴν ὃ 
3 2 ᾿ ᾿ -Ὁ 

ἐπὶ τούτῳ, ᾿ἱγαμέμγονος. ἐχθρὰν δὲ καὶ ταύτην τοῦ 
5 Π ᾿ ᾿ δ Ι 5 »Ὁ , - 

ἀνϑρωπίγου γένους, διὰ τὰ πάϑη, ἀετοῦ διαλλάξας 

βίον. ἐν μέσοις δὲ λαχοῦσαν τὴν «ἱταλάντης ψυχὴν, 
Ἢ - ᾿ ν 3 ἘΘλ ΘΠΥΝΕΟ ὟΝ 32. οἡ 
ἰατιδοῦσαν μεγάλας τιμὰς ἀϑλητοῦ ἀνδρὸς, οὐ δὺ- 

Ῥωατι Ἴ: δ ΒΡ» 
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᾿ Δα. ΤΥ 5. -Ὁ ι 

γασϑαν παρελθεῖν, ἀλλὰ λαβεῖν. μετὰ δὲ ταύτην 
Κλ -οΟ 23. Ὁ .-- Γ -Ὁ 

ὑδεῖν τὴν ᾿πειοῦ τοῦ Πανοπέως εἰς τεχγγνίκης γυναι- 
53.ω . “ὁ κα Ὅλη Ὁ Ων ι 

κὡς τοῦσαν φύσιν. πόῤῥω δ᾽ ἐν ὑστώτοις ἰδεῖν τὴν 

τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου, πέϑηκον ἐνδυομένην. 
᾿] 39 ι - »ο“-Ὁ' 

κατοὶ τύχην δὲ, τὴν Οδυσσέως, λαχοῦσαν πασῶν ὕὑ- 
στώτην αἱρησομένην ἱδναι" μγήμη δὲ τῶν προτέρων 
σιόνων, φιλοτιμίας λε λωφηκυῖαν, ζητεῖν περιϊοῦσαν 
χούγον πολὺν, ῥίον ἀνδρὸς ἰδιώτου ἀπράγμονος, καὶ 
μόλις εὑρεῖν. κείμενόν που καὶ παρημελημένον ὑπὸ 

ὯΝ 7 Ὁ ῳ ι 

τῶν ἄλλων" καὶ εἰπεῖν ἰδοῦσαν, ὅτι τὰ αὐτὰ ἂν ἔπρα- 
ξε καὶ πρώτη λαχοῦσα" καὶ ἀσμένην ἑλέοϑαι. καὶ ἐκ 

“- Δ Ἁ Γ ες [- 2 9 Γ 2.9 

τῶν ἄλλων δὴ ϑηρίων ὡσαύτως. εἰς ἀνθρώπους ἱέναι 
δ 3 2. ᾿ ᾿ 2] 3 ἢ ὙΝ ᾿ ι 

καὲ εἰς ἀλληλα τὰ μὲν ἀδικα, εἰς τὸ ἄγρια "΄ τὰ δὲ 
ἢ .- ἐξ 

δίκαια, εἰς τὸ ἡμερα μεταβάλλοντα, καὶ πάσας μὲς 

ξεις. μίγνυσθαι. ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς 

βίους ἡρῆσϑαι, ὥσπερ ἔλαχον, ἐν τάξει προσιέναι 
3 ᾿ Ἂ 3 Υ Ξ ἮΝ Ὁ « πρὸς τὴν “ἄάχεσιν. ἐκείνην δ᾽ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαί- 

οω ο᾿ ᾿.- 5 μονα, τοῦτον φύλακα ξυμπέμπειν τοῦ βίου, καὶ ἀ- 
ι ΠΣ ’ [9] »Ὥ 3] 

ποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων. ὃν πρῶτον» μὲν ἄγειν 
᾿ . ᾿ Ὁ Ν 

οὐτὴν πρὸς τὴν Κλωϑὼ, ὑπὸ τὴν ἐκείνης χεῖρά τε καὶ 
, ν ῳ Ω [4] 

ἐπιστροφὴν τῆς τοῦ ἀτράκτου δίνης, κυροῦντα ἣν 
τ εἰ - : Ἧῇ ΕἼ 

λαχὼν εἵλετο μοῖρα». ταύτης δ΄ ἐραψάμενον, αὖϑις 
ἮΣ ᾿ς ἈΝ δος 3.4 ’ 2 “ὦ -ν Υ͂ Α 

ἐπὶ τὴ» τῆς τρόπου ἄγειν γῆσιν, ἀμετάστροφα τὰ 
, ωῳ Ὁ ι ι 3 

ἐπικλωϑέντα ποιοῦντα. ἐντεῦϑεν δὲ δὴ ἀμεταστρε- 
ἀπ ΓΟ εἰ ΒΗΝΝ τ ω 3 ΄ 5, Υ δ 2.5 Π πτὶ ὑπὸ τὸν τῆς Ανάγκης ἱέναν ϑρόνον" καὶ δὲ ἐκείνου 

, -Ὁ διεξελϑόγντα, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι διῆλθον, πορεὺε- 
ε; οῳ 

σϑαι ἀπαντὰς εἰς τὸ τῆς “4ήϑης πεδίον διὰ καύμα-- 
ω- ᾿. ἃ ΕΥ̓ 3 

τός τε καὶ πνίγους δεινοῦ. καὶ γὰρ εἰναν αὐτὸ κενὸν 
᾿ Υ [σ᾽] «- »"Ὃ»Ὃ ΕἸ “Ὁ ἣ 

δένδοων τὲ καὶ ὁσὰ γὴ φύει. σκηγᾶσϑαν οὖν σφᾶς 
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ἢδὴ ἑσπέρας γιγνομένης παρὰ τὸν “Ἱμέλητα ποτα- 
μὸν, οὗ τὸ ὕδωρ ἀγγείου οὐδὲν στέγει, “μέτρον μὲν 

οὖν τὶ τοῦ ὕδατος πᾶσιν ἀναγκαῖον εἶναι πιεῖν" 
τοὺς δὲ φρογήσει μὴ] σωζομέγονς, πλέον πίνειν τοῦ 

μέτρου. τὸν δὲ ἀεὶ πιόντα, πάντων ἐπιλανϑδόνεσθαι. 

ἐπειδὴ δὲ κοϊμή ϑῆναν καὶ μέσας γύκτας γενέσϑοι, 
βροντὴν τε καὶ σεισμὸν γε: ἐσϑαι, καὶ ἐντεῦϑεν ἐξ Ξὰς- 

πίγης ἄλλον ἀλλῃ. φέρεσθαι ἄνω, εἰς τὴν γένεσιν ἄτ- 
τοντὰς, ὥσπερ ἀστέρας, αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος κω- 
λυϑῆναι πιεῖν " ὅπὴ μέντοι καὶ ὅπως εἰς τὸ σῶμα ἀ- 
φίκοιτα, οὐδὲν εἰδέναι, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης αναβλ ἐψας 

ἰδεῖν ἕωϑεν αὑτὸν δὴ κείμενον. ἐπὶ τῇ πυρᾷ, Καὶ 

οὗτος, ὦ Γλαύκων; αὐ ϑος ἐσώϑη, καὶ οὐκ ἀνήμανεῦ. 

καὶ ἡμῶς ἂν σώσειεν, ἂν πεεϑ μεθα αὐτῷ καὶ τὸν 
τῆς. 2ήϑης ποταμὸν εὖ διαθησόμεϑα, καὶ τὴν ψυχὴν 

οὐ μιανϑησόμεϑα. ᾿Αλλ ἂν ἐμοὶ πειϑώμεθϑα,. νομί- 
ζοντες ἀϑάνατον τὴν ψυχὴν, καὶ δυνατὴν πάντα μὲν 

κακὰ ἀνέχεσθαι, πάντα δὲ ἀγαϑιὰ, τῆς ἄνω ὁδοῦ ἀεὶ 
ἑξόμεϑα "᾿ καὶ δικαιοσύνην μδτιὲ φρονήσεως παντὸ 
τρόπῳ ἐπιτηδεύσομεν, ἵνο; καὶ ἡμῖν αὐτοῖς φέλοι ὦ- 
μεν καὶ τοῖς ϑεοῖς, αὐτοῦ τε μένοντες ἐνθάδε, καὶ 
ἐπειδὰν τὶ ἀϑλα αὐτῆς κομιζώμεϑα, ὥσπερ οὗ γε- 
κηφόροι περιαγειρόμενοι, καὶ ἐνθάδε, χαὶ ἐν τῇ χι- 
λιετοῖ, πορείᾳ, ἣν διεληλύθαμεν», εὐ 7 πράττωμεν, 

ἢ ̓ .2 



ΧΙ ας 

ΚΎΓΩΣ 

ΠΝ. ἡ ῇος ἀν ὦ 

ἘΣ ΤΗΝ ΠΟΔΥΤΥΓΤΥΝ υἹ 

δα, 1, Ἰτὴν ἢν {Πειραιῶ Πειραιεὺς, πόλις ἀκ 

τικῆς, καὶ ἐπίνειον ϑηναίων, ἤτοι λιμὴν, ἢ ὄρμη- 

τήριο». 
1, 3. “ΠΞορτὴν] “Ξορτὴν ἐνταῦϑα τὴν τῶν μικρῶι 

ΤΠαναϑηναίων φησίν. ἢν γὰρ καὶ μεγάλα" καὶ ταῦ- 
τυ μὲν ἢγον εἰς ἄστυ, “Βκατομβαιῶνος μηνὸς τρίτη 
ἀπιόντος" ἐν οἷς πέπλος τὶς ἀνήγετο τῇ ᾿ϑηνῷ, 

καϑ' ὃν ἐδείκνυτο ἡ κατὰ τῶν Γιγάντων ταύτης τε, 
καὶ ἡ τῶν ᾿Ολυμπίων νίκη ϑεῶν. Τὰ δὲ μικρὰ Πα- 
γαϑήγαια κατ τὸν Πειραιῶ ἐτέλουν" ἐν οἷς καὶ πέ- 

σατλος ὄλλος ἀνεῖτο τῇ ϑεῷ, καϑ' ὃν ἦν ἰδεῖν τοὺς 
᾿ϊϑηναίους, τροφίμους ὄντας αὐτῆς, γικῶντας τὸν, 
πρὸς ᾿Ιτλαντένους πόλεμον" ἃ δὴ τοῖς Βενδιδίοις, 

καλουμένοις εἵπετο. τούτων δὲ καὶ Θρῶκες ἐκοινώ-" 

γουν, ἐπεὶ καὶ Βένδις παρ᾽ αὐτοῖς ἢ Ἴρτεμις καλεῖ 

τιχι, καὶ αὕτη τιμωμένη κοινῇ παρ᾽ ἀμφοῖν. ταῦτα, 
δὲ ἐτελεῖτο Θαργηλιῶνος ἐνγάτῃ ἐπὶ δεκάτῃ. 
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3, ὅ. Παιανιέα] Παιανία, δῆμος Πανδιονίδος, 
ἐξ οὐ οὕτος. 

5, 14. Θααμίζεις] συχνάξεις. 
ς . , γ ς 

5, 30. 4: περὶ τοὺς λόγους ἐπιϑυμίαι Ὡς φι- 

λολόγου Σωκράτους, καὶ ζητητικοῦ ὄντος, καὶ λόγων 
ἮΝ ἙΝ : ἰν “ ὗ Μ.:} ᾿ ε ᾿ ᾿ ᾿᾿ 

εἰωϑότος ἀνευρίσκειν πηγὰς, οἵ προκχείμεγοι λόγου 
Ἀεφάλῳ. 

4, 7. Τὴν παλαιὰν παροιμίαν} τὴν, ΙΚολοιὸς 
Ἂ γον δ᾽} "γ} ν εν δ ὐκῶν 

ποτὶ κολοιὸν ἱζάνει. φιλάλληλον γὰρ τουτὲ τὸ ζῶον. 

τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν τοῖς ὁμοίοις προσομι- 
λούντων. 

ν « ᾿ ᾿ 

4, 11. ὑ ο ἠλύ νυν υβρεις, ἢ διασυρμούς. 
2 

ε ὴῥ ὕνν γαωνοῦσιν) ἀντὶ τοῦ, ὀδύρονται, λοιδο- 
ροῦσι, μέμφονται, καὶ εὐφημισμόν. 

ὅ, 18. Σεριφέῳ] Σέριφος, νῆσος μία τῶν Κυκλώ- 
δων, καὶ πόλις ἐν αὐτῆ. οἱ δ᾽ ἐξ χὐτῆς Σερί ὅ ᾿ ΄ νέῳ ᾿ ἐ» τῶν, α ἐν ἢξς «-ἐριφίοι. 

Ε ἊΝ ὴ τ δ "ς ΄ γ ΔΝ ὅ, 39. Χρηματιστὴς} χρημάτων ποριστής. 
᾿Ξ ". ᾿ - Π 

.7,.9..4τἀλλοισα] τρέφουσα, τεϑηνοῦσα, σαίνουσα. 
»Ὥ"υ τ 2! τ 

Συναορεῖ δὲ, ἡγουν συνήρτηται. 
, ε Ἰς 

10, 12. ξυμβόλαια] Σημαίνηται, οτι Συμβό- 
Ἃ κ Γ 

λαιὰ φησὺ τὰ κοινωνήματα. 

411, 14. υκτικῇ) Περὶ Πυκτικῆς εὑρήσεις, ὁποίη 

τις ἣν, μετιὶὶ φύλλα δύο, ἐν ᾧ καὶ περὶ παγκρατίου 
διαλαμβιίνεται. 

2 3 ὃ -Ὁ 

11, 28. Αὐτὸν πάντας ἀνϑρώπους κεκρᾶσϑαιῖ 
Οἶμαι, γράφεσθαι εἰδρέρον ὑπὲρ τεάντας ἀγϑρώπους 
χεκάσϑαι. ᾿ 

14, ϑ ἠρέμει: ἀπείρως ἔχοντας τῆς ἱππικῆς. 



300 ΡΥ 5᾽ ΟἿ ΟΥΡΆ, 

45, 42. Τύὐηϑίέζεσϑε] μωραΐγετε, ἀνοηταΐνετε, 
εὐφήμως. 

10, 12. ᾿ἡνεκάγχασέ τε μᾶλα Σαρδάκιον] 17α- 
φοιμία, ἐπὶ τῶν ἐπὶ ὀλέϑρῳ τῷ οφῶν αὐτῶν γελών- 
τω, Οὗ γὰρ τὴν Σαρδὼ. κατοικοῦντες, ὡς φησι 10: 
μιῖος, ἐπειδὼν αὐτοῖς ἀπογηράσκωσιν οἵ ; γονεῖς, καὶ 
γομίσωσιν ἱκαγὸν βεβιωκέναι χοόνον, ἄγουσιν αὐτοὺς 
ἐπὶ τὸν τύπον, ἐν ὦ μέλλουσι ϑάψαι, κάκεν λάκκους 
ὀρύξαντες, ἐπ᾿ ἄκρων χειλῶν τοὺς μέλλοντας ἃ ἀποϑγή- 

σκειν χαϑίζουσιν. ἕπειτα ἕκαστος αὐτῶν σχέξαν ἔχων, 
τύπιτει τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, καὶ εἰς τοὺς λάκκους πε- 

ριωϑεῖ" τοὺς δὲ πρεσβύτας χαίροντας ἐπὶ τὸν ϑά- 

γατον παραγίνεσθαι, ὡς εὐδαίμονας, καὶ μετὼ γὲ- 

λωτος καὶ εὐθυμίας ἀπόλλυσθϑαι. ᾿Επεὶ οὖν γελᾷν 

μὲν συγέβαινεν, οὐ πάνυ δὲ ὃ γέλως ἐπὶ ἀγαϑῷ τινι 
ἐγίνετο, παρὰ τοῖς “Βλῃσι τὴν προκειμένην ῥηϑῆ: 
γαι παροιμίαν. Κλείταρχος δὲ φησὶ, τοὺς Φοΐγιπας, 

μαὶ μάλιστα Καρχηδονίους, τὸν Κρόνον “τιμῶντας, 
ἐπάν τινος μεγάλου κατατυχεῖν σπεύδωσιν, εὔχεσθαι 
καϑ' ἑνὸς τῶν παίδων, εἰ; περιγένοιντο τῶν ἐπιϑυ- 
ηϑέντων, καϑαχγιεῖν αὐτὸν τῷ ϑεῶ, Τοῦ δὲ Κού- 
γου χαλκοῦ παρ αὐτοῖς ἑστῶτος, τὰς χεῖρας ὑπτίας 

ἐκτετακότος ὑπὲρ κριβάνου χαλκοῦ, τοῦτον ἐκκαΐειν 

τὸ ποιδίον. τὴς δὲ φλογὸς τοῦ ἐκγχωμιομένου πρὸς 
τὸ σῶμα ἐμπιπτούσης, συνέλκεσθαίΐ τε τὰ μέλη, καὲ 

τὸ σῶμα σεσηρὸς φαΐνεσθϑαι τοῖς ᾿γελῶσν παραπιλὴ- 
σίως, ἕως ἂν συσπασϑὲν εἰς τὸν κρέβανον παρολισϑῇ. 
τὸν οὖν σεσηρότα γέλωτα Σαυδάνιον ἐγτεῦϑεν λὲγε- 
σϑαι, ἐπεὶ γελῶντες ἀποϑγήσκουσι. Ζαΐίρειν δὲ 
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ἐστι τὸ διέλκειν τὸ στόμα, καὶ χαΐνειν. Σιμω- 
γίδης δὲ, ἀπὸ Τάλω τοῦ γαλκχοῦ, ὃν “Πφαιστος ἐδη- 

μιούργησε ΠΙἱνωΐ, φύλακα τῆς νήσου ποιήσασϑαι, 

ἔμψυχον ὄντα, τοὺς πελάζοντας φησὶ κατακαίοντα 

ἀναιρεῖν" ὅϑεν ἀπὸ τοῦ σεσηρέναι διὰ τὴν φλόγα 
τὸν Σαρδάνιον φησὶ λεχϑῆναν γέλωτα. ᾿Ομοίως 

καὶ Σοφοκλῆς ἐν Δαιδάλῳ. Ἤκουσα δὲ, φησὶν ὃ 
Ταῤῥαῖος, ἐγχωρίων λεγόντων, ὅτι ἐν Σαρδόνι γί- 
γνοιτο βοτάνη, σελίνῳ παραπλησία, ἣς οὗ γευσάμε- 

,0ι, δοκοῦσι μὲν γελῶντες, σπασμῷ δὲ ἀποϑνήσκου- 
σιν. Οὕτω δὲ “Σαρδόνιος ὦ ἂν λέγοιτο, καὶ οὐ “Ζαρδύ- 
γι0ς. Πήποτε οὖν τὸ “δΘμηρικὸν, ὕϑεν καὶ ἡ παροι- 
μία ἴσως ἐῤῥύη" 

μείδησε δὲ ϑυμῷ 
“Σαρδάνιον μάλα τοῖον. 

τὸν ἀπ αὐτῶν τῶν χειλῶν γέλωτα, καὶ μέχου τοῦ σε- 

σηρέναι πρρκοναα σημαΐένει. 
18, 20. “Πολυδάμας! Οὗτος ὃ Πολυδόμας απὸ 

“Σκοτούσης ἣν, πόλεως Θὲ ἑσσαλίας, ἀιδρμέν νέης 
κα μλ λεγο ρθε δ ὕπερμε; ἔϑης, ὃς καὶ ἐν Πέρσαις παρ᾽ 
Ὄχῳ γενόμενος τῷ βασιλεῖ, λέοντας ἀνεῖλε, καὶ ὧπλι- 
σμένους γυμνὸς κατηγωνίσατο. 

18, 21. Παγκρατιαστὴς) ὁ παγκράτιον ἀγωγιζό- 
μένος. ἔστι δὲ τοῦτο ἀγών τις ἐξ ἀτελοῦς πάλης, 
καὶ ἀτελοῦς πυγμῆς. συγκείμενος. καὶ δήλη μὲν ἢ 
πάλη. Πυγμὴ δὲ τὸ πρὶν ἐσκευάζετο οὕτως" Εἷς 

στρόφιον, ὃ ἐστι στρογγύλον ζωνάριον, οἷ τέσσαρες 
τῶν δακτύλων ἐνεβιβίάζοντο. καὶ ὑπερέβαλλον τοῦ 

στρυοφίου τοσοῦτον, ὅσον, εἰ συγάζοιντο, πὺξ εἶναι. 
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ξυγείγοντο δὲ ὑπὸ σειρᾶς, ἣν καϑάπερ ἔρεισμα ἐβέ- 

βληντο ἐκ τοῦ πήχεως. Ἰνυνὶ δ᾽ αὖ μεϑέστηκε. Ἵι. 

γυὺς γὰρ τῶν πιοτόώτων βοῶν ἕψοι ἐξς, ἱμάντα ἐργά- 
ζορται πυχτικὸν ὀξὺν καὶ προεμβάλλοντα. Ὃ δὲ 

ἀντέχειρ οὐ συλλαμβάνει τοῖς δακτύλοις τὸ πληκτι- 
κὸν, ὑπὸ συμμετρίας τῶν τραυμάτων, ὡς μὴ πᾶσα 

ἢ χεὶρ μάχοιτο. Ταὕτα Φιλόστρατος ἐν τῷ περὶ 
γυμναστικῆς. 

91, 20. Συκοφάντῃ!:} Ζυκοφώάντης λέγεται, ὃ 
ψευδῶς τὸ τινος κατηγορῶν. κεκλῆσθαι δ᾽ οὕτω, 

παρ Ιϑηναίοις πρῶτον εὑρεθέντος τοῦ φυτοῦ τῆς 
συκῆς, καὶ διὰ τοῦτο κωλυόντων ἐξιἀγεὶν τὰ σῦκα. 

τῶν δὲ φαιγόντων τοὺς ἐξάγοντας Συκοφάντων κλη- 
ϑέντων, συνέβη καὶ τοὺς ὁπωσοῦν κατηγοροῦντας τι- 

γῶν φιλαπεχϑημόνως, οὕτω προσαγορευϑῆναι. 
“9: ΦΘ» Ὡς ἕπος εἰπεῖν) ὡς φαίνεται μόνον, καὶ 

ὡς ἐν λόγῳ μόνῳ εἰτιοῖν. 

50, 28. ξΞυρεῖν ἐπιχειρεῖν λέοντα] Παροιμέα, ἐπὶ 

τῶν καϑ' ξαυτῶν τι, ἢ ἀδύνατα ποιεῖν ἐπιχειροὺν - 
τῶν λεγομένη. 

28, 14. Τιϑὴ] μάμμη, ἡ πρὸς πατρὸς ἢ μητρὸς 
μ τὸ. 

“6... Κορυξζῶντα] μωραΐίνοντα, μυξάζοντα 
Κόρυζα γὰρ, ἡ μύξα, ἣν οἱ ᾿«ττικοὶ ΚΚατάῤῥουν φασί. 

55, 34. ἄλλως περ ἡγεῖσθαι διαγοῇ] Γράφεται, 
ἄλλως περ ἡγεῖ διανοεῖσθαι, 

27, 4. σια] Ὅσια τὰ βέβηλα φησὶν, εἰς ἃ ἐστὶν 
εἰσιέναι, ὡς ̓ Αριστοφάνης «υσιστράτῃ " 

Ὦ, πότνι Εἰλείϑυϊ, ἐπίσχες τοῦ τύκου, 
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Ἕως ἂν εἰς ὅσιον ἀτέλθω χωρίον. 
χοῳ μ ; " ς ' , τ Ν ᾿ 

καὶ Οσιὰ χρήματα, τὰ μὴ ἱερά. λέγεται δὲ καὶ τὸ 
Ζιονύσιον, Ὅσιον, ἄλλως. Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 

Τιμοκράτους, τὼ μὲν τῶν ϑεῶν χρήματα ἱερὼ, τὰ δὲ 
κοινὰ τῆς πόλεως ὕσια ὀνομάζει, 

ΟἿ, 9. Οἱ κατὰ μέρη] Τὸ ἑξῆς οὕτως" οὗ κατὰ 

μέρος τῶν τοιούτων κακουργημάτων ἀδικοῦντες. 
80, 18. Ὡρνυμένους] ἀντὶ τοῦ, καταλλαττομένοις. 

51, 9. Ἢ ζημέαν) τὸ ὑπὸ πογηροτέρου ἀρχεσϑαι, 
ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. 

592, 8. ᾿Επιτρέψαι] τὴν ἀρχὴν δηλονότι ἀναλα- 
βέσϑαι. 

ῖ 32, 40. Πράγματα] ἀντὶ τοῦ, φροντίδας. ἐξ οὗ 
καὶ πολυπράγμων, ὃ πολύφροντις. 

92, 94. Κατατείναγντες) ἀντὶ τοῦ, διεξελϑόντες 

λόγον μακρόν. 
89, 39. ᾿Ψνομολογούμενοι] ἀντὶ τοῦ, ἀνομολο- 

γοῦντες. ἐ 
34, 16. ἀστεῖος] Ινὺν ἀντὶ τοῦ γελοιώδης τὸ 

᾿Αστεῖος κεῖται. σημαΐνει δὲ καὶ τὸν εὐσύνετον, καὶ 

εὐπρόσωπον, καὶ χαρίεντα. 

98, 16. πράττειν] ἀγτὶ τοῦ, μετὰ πίστεως καὶ 

ἀσφαλείας τι ποιεῖν. 
39, 7. ᾿ὐωχγοῦ] ἀντὶ τοῦ, ἀπόλαυε. 
40, 9. Σμίλῃ} «μέλη ἐστὶν ὄργανον τμητικὸν, 

ἰσόπεδον τὴν βάσιν ἔχον " ὡς; τοὐναντίον ὃ Τομεὺς, 
κυκλοτερῆ. ἔστι δὲ σκυτοτομικὰ ἐργαλεῖα. 
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ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΟΊΕΙ. 

49, 14. Καὶ Αἰσχύλον) Αἰσχύλου ἐξ “μφιαράου" 
Οὐ γὰρ δοκεῖν δίκαιος, ἀλλ᾿ εἶναι ϑέλων, 
Παϑεῖαν ἄλοκα διὰ ἐρρενὸς καρπούμενος, 
ἘΞ ἣς τὰ κεδνὰ βλαστάνειν βουλεύματα. 

40, 22 ὙΤέγγεσθϑαι] εἴκειν, ἐνδιδόναι, ὡς νῦν" 
βοέχεσϑαι. 

50, 9. Δνασχινδυλευϑήσετοι) ἀντὶ τοῦ, ἄνασχο- 
πολισϑήσεται. 

51, 9. ᾿Αδελῳὸς] ᾿δελφὸς ἀεὶ παρεΐη, ὅτι προτι- 
μητέον τοὺς οἰκείους εἰς βοήϑειαν. ἸΖλάτων ἐμνή- 
σϑη ἐνταῦϑα. Παρῆκται δὲ ἴσως παρὰ τὸ ὋὉ- 
μηρικόν" 

Ἢ τι κασιγγήτοις ἐπιμέμφεαι, οἷσι σιξρ ἀνὴρ 
ΔΙαρναμένοισι πέπουϑε, καὶ εἰ μέγα νεῖκος ὄρηται. 
52, 14. χἹεαΐδας γὰρ παίδων] ΕΞ Ἡροδότου, ἀπὸ 

τοῦ δοϑέντος γρησμοῦ Γλαύκῳ τῷ «“Τάκωγι, ὡς 
᾿Ανδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισϑεν ἀμείνων. 

53, 9.'.Ως ἐπὶ τὸ πλῆϑος ἀντὶ τοῦ, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

δ8, 11. ᾿Ιγύρται] οἱ ἀγείροντες ὄχλον ἐφ᾽ ξαυ- 
ἐοὺς γυδοαῖον. 

53, 15. ᾿ἀκεϊσθαι] ϑεραπεῦειν. 
54, 1. «ιστοὶ] ἀντὶ τοῦ, λιταζόμενοι, λιταῖς 

εἴκοντες. 

54, 2. Βίβλω»] περὶ ἐπῳδῶν; καὶ καταδέσμων, 
καὶ καϑαρσίων, καὶ μειλιγμάτων, καὶ τῶν ὁμοίων. 

54, 2, Ὅμαδον»] συναγωγὴν, ἢ θόρυβον" ἀπὸ 
τοῦ ὁμοῦ αὐδᾷν. 
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5ά, 90. Κύριον] τὸ δοκεῖν κύριον εἶναι. 
57, 19. Οὐ τὸ δίκαιον) Σημαίγνηται τὸ δοιμὺ 

πὰ 2 »ο ΄ὔῳ ἶ 

τῆς ἐπιβολῆς. 
Ρ 3 ΕῚ ς «Ὁ 

57, 2ὅ. Ἐπειδὴ οὖν ὡμολόγησας) Ζϊπε γὰρ ἐν 
δ »Ἥ εἰ Υ̓͂ ’ , 17: ΄ 2) 

ἀρχῇ» θτι δικαιοσύνην θετέον ἐν τῷ καλλίστῳ εἴδει 
τς 5 - ἘΝ ΠΝ τς 3 ξαφνι οὗ ι ἰφε ϑέμο, τὶ -»- 

τοῦ ἀγαϑοῦ, ὁ καὶ δι αὐτὸ, καὶ διὰ τὰ ἀπ αὐτοῦ 
3 ᾿ " ᾿ 7 

γινόμενα ἀγαπητέον τῷ μέλλοντι μακαρίῳ ἔσεσϑαι. 
»-οσ}Ο ΕῚ γ ἕ -»οΣ΄᾿ -ὉΌ 

58, 4. Τῶν μὲν ἀλλων] ὧν προεῖπε ποιητῶν. 
9 ͵ “- 

,58, 5. ᾿νασχοίμην) ἢτοι ἀποδεχοίμην. Τρά- 
φεται καὶ, ἀποσχοίμην. 

τυ χὴ -,ὶ 3 Ἄ -ὋΟΡ 9 »" " ΠῚ 

ὅ8, 17. Ελεγείων] ᾿Ελεγεῖα, ῳδαὺ, ϑροἢ νοὶ, ἢ μὺ- 
, Ἃ 2 " 2ν. -" 

ϑοι. ἔνϑεν καὶ τὸ ἐπιτάφια ποιήματα ᾿᾿λεγεῖα 
καλοῦνται. 

΄ 3 ας 

58,19. “Πηεγαροῖ ΠΠέγαρα,τόλις περὶ τὸν Ισϑ μὸν, 
᾿ ᾿ , ͵ .2 -»Ὕ" ᾽ 

ἀνὰ μέσον Πελοπονγήσου, καὶ Αττιχῆς, καὶ Βοιωτίας. 

62, ὅ.. Σμινύη»] σκαφίον, τινὲς δὲ, ἀξίνην, ἐκ 
τοῦ ἑτέρου μέρους δικελλοειδῆ. 

, “ μὰ » 

64, δ0. λφιτα] λφιτα κυρίως μὲν; τὰ ἀπὸ 
πεφρυγμένων καὶ ἀλεσϑεισῶν χριϑῶν ϑραύσματα" 

᾿ Ν Θβϑ 

καταχρηστικῶς δὲ, καὶ τὰ ἀπὸ πυρῶν ῥοακῶν. 
64,22. Πέψαντες) ἀρτοποιήσαντες. ἡάξαντες δὲ, 

5}, "Ἔ - ᾿ 

φυράσαντες, ζυμώσαντες. ἢ ἄλφιτα ἀπὸ χριϑῶν πέ- 
Ἵὕἷ , - ,- 

ψαντες" ἀλευρὰ ἀπὸ πυρῶν μάξαντες. 

θὅ, 4. Βολβοὺς} βοτάτης εἶδος ποιᾶς. 
ΤῊΣ ΡΝ, ἘΥ " “ὁ ᾿ θὅ, θ. Τραγήματαὶ) Τραγήματα παρὰ “ἄάκωσι, 

τα παρ ἡμὲν Τρωγαλια. 
- Γ 5 ἕ Ψ 

68, 8, Σποδιοῦσε] ἀντὶ τοῦ, εἰς σποδὸν, ἤτοι εἰς 
Φ ; ) ᾽ ς Ἵ 

ἀνϑρακιεὶν ἐσβεσμένην ἑψήσουοι. ι 
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605, 35. Φλενμαίνουσαν τυφῶσαν, ἐπῃρμένην, 
μεγαλαυχουμένην. 

606, 1. Μέμματα] πλακούντια. 
66, 17. ΞΧομμωτριῶν) Κόμμι λέγεται τὸ ἐκ τῶν 

δένδρων, ἅτε δὴ δάκρυον, ἀποῤῥέον ὑγρὸν, ᾧ γρῶν- 
ταὶ πρὸς τὸς τρίχας τῶν γυναικῶν, ὥστε μὴ δια- 
χεῖσϑαι αὐτὰς, ἀλλὰ μένειν ὡς ἄγαν συνημμένας, 
ἐφ᾽ οὗ βεβούληνται σχήματος αἷ ἹΚομμώτριαι" παρ 
οὗ καὶ ἀπὸ τοῦδε τοῦ ΙΚόμμεως λέγονται, καὶ ἢ τέχνη 
Κομμωτική. 

66, 8, Συβωτῶν] Σημαίνηται, ὅτι τὰς ὃς ἄνα- 
γορεύει Πλάτων τοῦ ἐσϑίεσϑαι τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ. 

70, 17. Κομψὸν) γῖν τὸ σπουδαῖον καὶ ἀγα- 
ϑόν. σημαίνει δὲ καὶ τὸ πανοῦργον, καὶ ἀπατητι- 
κὸν, καὶ πιϑαγὸν, καὶ τεχγικὸν, καὶ ἀστεῖον, καὶ 
περίλαλὸν. ᾿ 

7ὅ, 20. Βούβρωστις] πονηρία, ἢ μέγας λιμός. οἱ 
δὲ, οἶστρον, 1) ἀσϑένειαν. 

77, ὅ. Εἰλήσεων) τῶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐκκαύσεων. 

78, 11. ᾿Εκδειματοὐντων] ἀντὶ τοῦ, ἐκδειματοὺ- 
τωσαῦ, «ἀττικῶς. 

79, 24. Ενι] ἀντὶ τοῦ, ἐστὶν, ᾿Ζττικῶς. 

80, 10. “χαιῶνα] ἀλαλαγμὸν ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ, ὡς νῦν, 
ἢ νίκη. ὃς 

80, 29, Χορὸν οὐ δώσομεν) ἀντὲ τοῦ, οὐκ εὖδο- 
κιμήσομεν καὶ νικήσομεν. Χορὸν διδόναι γὰρ ἐλε-: 
γον ἕν. ἴσῳ τὸ εὐδοκιμεῖν καὶ νικᾷν. Παρὰ γὰρ τοῖς 
᾿᾿ϑηναίοις χοροῦ ἐτύγχανον οἵ κωμῳδίας καὶ τραγῳ- 
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Υ Ἄ, 3 Υ͂ δὲ »] δ ϑ “ ἊἋ 

δίας ποιηταὶ, οὐ πάντες, ἀλλ οὗ εὐδοκιμοῦντες, καὶ 
ς΄ ͵ ω 

οὗ δοκιμασϑέντες ἄξιοι. 

ΕΙΣ ΗΝ ΝΟ ΠΟΘΜΊΙΤΕΙ͂ΑΝ., 
ον -ᾧ 9η» ψΓὙ} ἐς 

89, 99. ᾿Ενέρους, καὶ ἀλίβαντας) Ἑνέρους, τοὺς 
4 ι πὰ Ὡ 9 ῳ γ - -" »- νεχροὺς, ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ἔρᾳ, ὁ ἐστι τῇ γῆ κεῖσθαι. 

) 44 "72 ι ΄ ἄτι τὰ Ὁ." Ὰ 3 ᾿ Ἁ “λίϑβαντας δὲ, τόπους ἐν ἀδου, ἢ καὶ αὐτοὺς τοὺς νε- 
κροὺς νοητέον, διὰ τὴν τῆς λιβάδος ἀμεῦ εξίαν. 

- 5 "“ 2 -Ὁ - 

84, 19. Σγολῇ] ἀντὶ τοῦ, οὐδαμῶς. ἀπὸ κοινοῦ 
᾿ »""}λὲῈ ς οω "" Φ 

δὲ τὸ, σχολῇ ἂν ἑαυτὸν ἐπιπλήξειεν. Οὐ μόνον, φη- 
Ἅ Γ 7} α 32 εἰ 5 : ᾿ ὦ ᾽ 

σἱὶ, τοὺς ἀλλους οὐ κωλύσει, ἀλλὰ καὶ ξαυτόν. 
( «ς , ᾿»" 

85, 2, “Ὑπὸ γέλωτος] Ταῦτα πρὸς τὸν .41δεί- 
] «ες τι Ἕ ΤᾺ -» ᾿ς " Ἔ ᾽ Ἶ 

μαντὸον ὃ “Σωκράτης λέγει, τῇ συγήϑεν χρωώμεγος 

εἐρνγ δέ χ. 
9 ων τ -»-"Ὗ ᾿ 

857, 21. ᾿Οκνῶ] ἀντὲ τοῦ, εὐλαβῶς ἔχω. 
ἃ 35 - - 2, Ψ ς7 ὦ 

857, 39. Οὐδ᾽ δσιον) “πὸ κοινοῦ τὸ, οὐδ᾽ ὁσιον. 
3 3 ᾿ , 

868; 28. γχίσποροι) ἐγγὺς γένους. 
-Ὁ 9 ᾿ 

89, 16. “περεῖ»] ἀπαγορεύειν. 
. ; ἜΒΞΞΕ ΥΣ - «ἸἈῇ 1] 

859, 18. ΕΠ8᾽ὰν ὁμολογῇς} ᾿Εὰν, φησὶν, ἀβασανί- 
3 Υ Ἵ τ 

στῶς ὁμολογήσης ἀγαϑὸν εἰγαν τὴν δικαιοσύνην, 
κακὸν δὲ, τὴν ἀδικίαν, ἔχω τὸ ζητούμενον. εἰ δὲ λό- 

“-υ ". φ "ὕυ 4 

γῳ δουλεύοιμεν, δεῖ πρῶτον ἡμᾶς διορίσασϑαι τὴν 
“Ὁ 3 ’ 

τῆς δικαιοσύνης οὐσίαν. 
-᾽ 2 - 

90, 6. 7 ελοῖος] Ἱστεῖον. 
ἫΣ» .3 ᾿ 3 ΤᾺ Ὁ 1 - τὰ 

90, 24. 1ϑάκῃ) Ιϑάκη, νῆσος πρὸς τῇ Κεφαλ 
᾿ 

δηνέᾳ. 
) Ἵ ἘΕΙΡΑν τα δὴ ἢ ἢ ΄ 

92, 14. Τραγῳδ'α τε καὶ κωμῳδία] Τραγῳδίέα 
ἰὲ ὝΡ , τ “- ΕῚ 

ἐστὶ ποίησις ἕμμετρος πρὸς ἅμιλλαν ῳδῆς ἐπὲ δεινο- 
στ ΘΟ ΡΥ Ψ ἢ ἘΞ Ἂ, ᾽ να νος ΘᾺ 

παϑείᾳ προσώπων τὸ καὶ πραγμάτων γ:7}70μ8)η, 
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35.ΣΑὦ - 

καϑ' ἢν τῷ νικήσαντι τράγος ἔπαϑλον ἐδέδοτο, ἐξ 

οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἔσχε... Κωμῳδέα ἐστὲ ποίησις ἔμμε- 
᾿ οΥ 3 ᾿ τως ἘΝῚ τς ᾿ς [ ᾿ 3 

τρος καὶ αὐτὴ πρὸς ἀμίλλαν ῳδῆς, πρότερον μὲν ἐφ 
ς Ρ δ - -- 

ἱλαρότητί τυγι καὶ καρπῶν ὑυ πο μη ῃ γιγνομένη, 
μετὰ τοῦτο δὲ καὶ ξπὶ διαβολῇ καὶ ἐνδείξει πονηρῶν 

προσώπων τὲ καὶ πραγμάτων εἰς σωφοονισμὰν ποιου- 
΄ 3. (αἱ - Τ ων Β )ῈῸΡ 

μόνη, καϑ' ἣν τὠ νικήσαντι γλεῦκος ἔπαϑλον ἐδίδοτο, 
0 τρὐγα ἐκάλουν. παρὸ καὶ δὲ τὸ πρὶν Ἵ᾽ δί ὁ τρύγα ἐκάλουν. παρὸ καὶ γδὲ τὸ πρὶν Ἱρυγωδία 

-Ὁ 3 τ ᾿ - , 

κοινῶς ἐλέγετο" ὕστερον. δὲ, διὰ τοῦ κατὰ κώμας 
ἀρξασϑαι ταύτην, πρὶν εἰς ἄστυ μετελϑεῖν, Κωμῳ- 
δὲν ὡνομέσϑη. 

93, 16. 4ιὃ υράμβοις] Ὃ 4ιϑύραμβος ἐ ἐγράφετο 
μὲν εἰς “Πιόνυσον, κϑ ἀφ τι α ἕγος, καὶ πολὺ τὸ ἐνϑου- 

σιῶδες μετὰ χορείας ἔχων. κέκληται δὲ ἀπὸ τῶν συμ- 
βάντων περὶ αὐτόν. ὀνομάζεται γὰρ οὕτως, ἢ ἀπὸ 

- ᾿ ᾿ Υ͂ ε ΒΩ Γ- »-Ὁ 

τοῦ κατὰ τὴν ἴγυσαν ὑπὸ ἄντρῳ. δεϑύρωῳω τραφᾶῆναυ, 
᾽Ν ν 7 μ ωὉ- ε 

ἡ διὰ τὸ, λυθέντων δαμμώτων, ἐκ τοῦ Ζιὸς μηροῦ 
ς “Ὁ 21 κ ᾿ .- ΒΥ Ἶ Ὁ 

εὑρεθῆναι, ἢ διὰ τὸ δόξαν γενέσθαι δὶς, ἕκ τε τῆς 

Σεμέλης; καὶ τοῦ μηθοῦ τοῦ Διός. Τὺὑρεθῆναν μὲν 
τὸν διϑύραμβθον ἐν ΙΚορίνϑῳ ὑπὸ ᾿Αρίονος φασὶ. 
τῶν δὲ ποιητῶν, τῷ μὲν πρώτῳ βοῦς ἕπαϑλον᾽ ῆν, 
ἘΠΕ ΤΕ. τῷ δὲ δευτέρῳ ἀμφορεὺς, τῷ. δὲ τρίτῳ τράγος, ὧν 

, 5] - 

τρυγὶ χεχρισμένον ἀπῆγον. ὶ 
Ἂν 3 ἈΠ ΤΣ 14: Υ 3: : 

05, 10, Ἔστι τὶ εἰδος λέξεως) τὸ ἀπαγγέλτικὸν 

ἅμα καὶ τὸ τῶν σπουδαίων ἈΟΉΝΘΕ, τοῦτο γὰρ 

μόνον τὸ εἰδος τῆς διηγήσεως ἀγαπᾷ ὃ Πλάτων ἕν 

τὴ ἀοιστοκρατέᾳ. 
ΜΉ - ἘΣΎ ῬῆΘς ΕΣ ω« ϑὴ 72 3 

97, 6. “Ἱκροατῶν) Οἶμαι, μὴ «“εροατῶν, ἀλλ «4. 
κράτων δεῖν γράφεσϑαι. 
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ε - ᾿ να ο Ὶ , 

97, 7. ἐμὴ νικᾷ] Κατ ἔλλειψιν τοῦ, ψῆφος, 
-ν- 

ἢ γνώμη. 
97, 28. Μῖύρον κατὼ τῆς κεφαλῆς} Παροιμία, 

ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῆς χρείας ἀφιεμένων, καὶ γὰρ ἐπὶ 
-ο ς “-“Σσ δ 3 . 4 ΄ο- 

τῶν ἑορτῶν ἐοίκασιν οἱ ἀγϑρωποι μύρῳ κατὰ τῆς κε- 
“ὦ. - 2 Ξ “: . - , 

φαλῆς καταχεῖσθαι, ὡς ἂν σχολάζοντες ἀπὸ τῶν ξρ- 
γων, καὶ μόνον σχολάζοντες ϑυμηδίᾳ. καὶ πάλιν, 

-»Ὕ . ων , πὸ 523 

τοῖς ἀπὸ δουλείας μεταγομένοις ἐπ ἐλευϑερίαν, 
) ’ ι - “ὦ Ι͂ 

ἐρίου κάταγμα κατιὰ τῆς κεφαλῆς ἐνδεσμούμενον τὸ 
ἐπίσημον. ἄλλως. Τύρου καταχέειν τῶν ἐν τοῖς 
ἁγιωτάτοις ἱεροῖς ἀγαλμάτων, θέμις ἣν, ἐρίῳ τε στέ- 

2 ι Ὁ ς 

φεὶν αὐτὰ, καὶ τοῦτο κατά, τινὰ ἱερατικὸν νόμον" 
ὡς ὁ μέγας Πρόκλος φησίν. 

98,.3.. “ωριστὶ λείπεσϑαι καὶ Φρυχγιστὶ) Ὃ Πρό- 
κλος φησὶ, τὴν μὲν Δώριον ἁρμονίαν εἰς παῤ ὑδεέων 

ἐξαρκεῖν, ὡς καταστηματικὴν" τὴν δὲ Φρύγιαν εἰς 
ἑδροὶ καὶ ἐνθεασμοὺς, ὡς ἐχστατιχὴν. 

99, 20, 4εομένῳ ἢ διδάσκοντι] Ἵνα ἄλλον νοή- 
σομὲν προσερχόμενον τῷ μουσικῷ χάριν τινὸς δεή- 
σεως καὶ ὧν λέγει, ἵνα μὴ, πεισϑῇ τῷ προσιόντι καὶ 
μεταπείϑοντι ὃ μουσικός. 

100, 19. Μαρσύου, Παρούας Ολύμπου τοῦ αὐ 
λητοῦ υἱὸς ἢν. ἄκρος δὲ τὴν τέχνην οὕτως, ὡς δια- 

μιλληϑῆναν ϑαῤῥῆσαν τῷ ᾿ἀπόλλωνι πεοὶ μουσιεῆς. 

δεξαμένου δὲ τούτον τὴν πρόκλησιν, κατήκουσαν μὲν 
ε Ὁ τὶ Ὁ , φ Ἐ Ὁ 39 ᾿ 

αὖ Μοῦσαν ἀμφοῖν. γίνεται δὲ ἡ ψῆφος ““πόλλωγι. 
5 , ΄ 

δαρείς τε εἷς τιμωρίαν ὃ Παρσύας, μετέδωκε κλήσεως 
ΠΣ -» -Ὁ 9 -ὡ -" 5 ΠῚ οὉὋὉ - -ἍΟΘ “Ὁ «’ 

τῷ ποταμῷ τῆς αὐτῆς, τῷ ἀπὸ τῆς δοῆς τοῦ αἵματας 
αὐτοῖ' γεγονότι. 



00 5ΟΌΡΘΥΤΑ 

101, 5. ᾿Πυνόπλιον] Ὃ ᾿Ενόπλιος σύνθετός ἐστιν 
ἐξ ἰἀμβου, καὶ δακτύλου, καὶ τῆς παριαμβίδης, ἂν .- 

δροικὸς πρὸς πράξεις ἀναγκαίας καὶ ἀχκουσίους, ἐξορ- 

μητικὸς εἰς πόλεμον. ὃ δὲ “Πρῷος δάκτυλος, ἁπλοῦς, 

κοσμιότητος ποιητικὸς καὶ ὁμαλότητος, παιδευομέ- 
γοις προσήκων, ὡς ἰσότητι κεκοσμημένος" ὡς ἐν τῷ 

εἰς ταῦτα ὑπομνήματι Πρόκλος φησί. 
401,29. “Ῥποκοριζόμενοι] διασύροντες, ὡς Ξ6- 

γοφῶν, ἢ τὸ αἰσχρὸν εὐφήμως ὀνομάξοντες, ὡς Ζ1η- 
μοσϑέτνης. κολακεύοντες, ὑποκρινόμενοι. 

103, 15. Ἐκεϊ ἐν τῇ ἀριστοκρατίᾳ. 
105, 18. ᾿ἱπειροκαλίας) τῆς ἀπειράώτως τοῦ χκα- 

λοῦ ἐχούσης ἕξεως. 

106, 22. ἀκροσφαλεῖς) ἄκρως σφαλλομένοις. 
107, ὅ. “πΠδυσμάτω»] ἀρτυμάτων. 
108, 14. “τυγιζόμενος] στρεφόμενος, καμπτόμε- 

γος, ἀπὸ τῶν λύγων. «Αὐγος δὲ ἐστι φυτὸν ἵμαντῶ- 
δες. τινὲς δὲ, καὶ τὸ μετὰ τιμωρίας β βασανίέξειν, “υ 
γίζειν φανί. καὶ αἵ μάστιγες αἷς οἵ ἀϑλητὰϊ τὺ- 

πτονταῖι, “ὑγοι καλοῦνται. 

108, 96. ᾿τοπα] 'ἅτοπα νῦν, ἃ μὴ ἐστι τοπᾶσαι, 
ὃ ἐστιν ὑπονοῆσαι, σημαΐνεν δὲ καὶ κακὸν, καὶ ἀλο- 
γον, καὶ ϑαυμάσιον. 

ἘΘΘῚ ἡ “Ἡρόδικον]. τὸν Σ Σηλυμβριανόν φησι» ἰα- 
Το0)". Οὗτος ἢ», παρ᾽ ᾧ ὁ Κῶος φοιτήσας Ἵπποκρώ- 

της, κάτω ἑαυτοῦ βαίνειν ὃ ὅσον ἐπὶ τῇ ἰατρικῇ τοὺς 

πάντας ἀπέλιπεν. 
Ἵ00, 0. “ἀπέκναισε) διέφϑειρεν, ὡς νῦν», σημαΐ- 

γεν δὲ καὶ ἔκοψε, καὶ ἐλύπησεν, 



ΙΝ ΡΙΑΤΌΝΕΝ. 401 

110, 30. Μὴ μελετῶντι] τὸ, ἀρετὴν ἀσκεῖν. 
112, 1. Κυκεῶνα] Κυκεών ἐστι κρᾶμα ἐξ οἴνου, 

καὶ μέλιτος, καὶ ἀλφίτων, καὶ τυροῦ, καὶ ὕδατος, 
ἀναμεμιγμένον, ᾧ ἐχρῶντο πρὸς πόσιν. 

442. δὲ δου) Μίδας, Φρυγῶν βασιλεὺς, ὃς 
δοκεῖ πλουσιώτατος γεγονέναι. Τοῦτον, φασὶ, 
καὶ ὄνου ὠτὰ ἔχειν, διὰ τὸ πρῶτον ὠταχουσταῖς 
αὐτὸν χρήσασϑαι, παρόσον καὶ τὸ ζῶον ὁ ὄνος ἀκου- 

; 
στικώτατον. 

1160, 4. “τινυρίξων] ϑρηνῶν, ἢ ἠρέμα ἄδων». 
1106, 4. Γεγανωμένος] λελαμπρυσμένος. 
110, 15. ᾿ἀκρόχολοι] ἄκρως χολούμενοι. 
120, 9, Φοινικικὸν] Τὸ ψεῦδος Φοινιχικὸν φη- 

σὶν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν δράκοντα, καὶ τοὺς Σπαρτοὺς, 
καὶ Κάδμον ψευδὴ λεγομένων. οὗτος γὰρ ̓ 4γήνο- 
ρος, τοῦ Ποσειδῶνος καὶ «{βύης ἣν, ἧς ἡ. Φοινί- 
κη χώρα. 

1253, 15. Ἄλλοι. ἀνϑρωποι] ᾿ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ, 
πεισϑεῖεν. 

4122, (Ὁ. Ψήμη ἀγάγῃ] τὸ, τοὺς ἔπειτα πεῖσαι. 
128, 28. Ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη] εἰ μὴ τὴν ἄνα- 

γκαΐαν, ἱμάτιον φημὲ καὶ βρώματα εὐτελῆ. 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΟΑΙΤΕΈΪΙΤΑΝ δ) 

125,14. ᾿Επισίτιοι] οἵ τροφῆς χάριν ἐργαζόμενοι. 
120, 22. Φάρμακα)] γῦν τὰ ἀρώματα, ἢ ἢ θάμ- 

ματα. 
127, 8. Ξυστί δας Ξυστίς ἐστι λεπτὸν ὕφασμα, 

περιβόλαιον, ἢ χιτὼν ποδήρης γνναικεῖορ. οἵ δὲ, 

ΡῬχτ, Τὶ Ὑ. 850501, ῶς 
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τρογύιὸν ἔνδυμα ἐσχευοποιημένον, καὶ ἔχον. ἐπιπύρ- 
ημα, ὃ ἐστιν ἐπὶ τῇ πόρπῃ προπόσμημα ἢ λέϑεον, 
ἢ χουσοῦν, ἢ ἀργυροῦν. Πόρπη γέ ἐστιν ἢ ἄγω 

τῆς χλαμύδος σύνδεσις. οἵ δὲ, Ξυστίδα, τὸ λεπτὸν, 

σιαρὰ τὸ ἐξύσϑαι. ἰδίως δὲ, τὸ τῶν τραγῳδῶν ἔνδυμα. 

ἕ 127, 14, Ἰγευροῤῥάφοι] Ιγευροῤῥάφους εἶπε. Δυ- 
κοῦργος τοὺς τὰ νεῦρα δάπτοντας ταῖς λύραις. 

1428, 16. Χυτρεὺς] ἀεῤαμεὺς, ἀφ᾿ ἑνὸς εἴδους τῶν 
κεραμευομένων, τῆς χύτρας. 

130, ὅ. Πόλις, τὸ τῶν παιζόντων) Πόλεις παΐ- 

ζειν, εἶδός ἐστι πεττευτικῆς παιδιᾶς. μετῆκται δὲ καὶ 

εἰς παροιμέαν. 

130, 29. Φαῦλον] τὸ ῥῴάδιον, ὦ: νῦν. εὕρηται 
δὲ σημαῖνον καὶ τὸ ἁπλοῦν, καὶ κακὸν, καὶ μοχϑη- 
οὗν, καὶ τυχὸν, καὶ μέγα. 

132, 11. πιεταλαμβάνειν] Τράφεται καὶ, μετα- 
βάλλειν. 

184, 15: Χαριέντως] εὐτραπελῶς, σκωπτικῶς. 
434,.27. οὔδραν τέμνουσι! ᾿Τδραν τέμνειν, πα- 

ῥοιμία, ἐπὶ τῶν “ἀμηχάνων εἰρημένη, διὰ τὰς τῆς 
ὕδρας κεφαλὰς ἃς τέμνων “Πρακλῆς οὐδὲν μᾶλλον 
ἐκράτει, ταύτης ἀναδιδούσης ἄλλας ἀντὶ τῶν κοπτο- 

μόνων κεφαλάς. , 
136; 7. Ἐν " “ελφοῖς] Δελφοὶ, πόλις ἐπὶ τοῦ Παρ- 

γασσοῦ πρὸς τῇ Φωκίδι, 

139, 28. Ζευσοποιὸν] ἔμμονον, δυσαπόπλυτον, 
ὡς νῦν. σημαίνει δὲ καὶ τὸν βαφέα. 

139, 29. “Ῥυμμάτω» τριμμάτων, σμηγμάτων. 
τὸ δὲ σμῆγμα ἐστὶ σποδός. 



ΙΝ ῬΧΑΤΟΝΕΝ. 403 

140, 14. Χαλαστραίου] Χαλάστρα, πόλις τῆς 
ἸΠακεδονίας, καὶ λίμνη, ἔνϑα τὸ Χαλαστραῖον »νἱ- 

τρον γιγνόμενον διὰ ἐννεατηρίδος πήγνυται, ὁμοίως 
δὲ καὶ λύεται. 

140, 14. Ιονίας] ονία, σμῆγμα, σποδός. 
1141, 4. Τραγματευώμεϑα]) φρογτέζωμεν. Πρᾶ- 

γμα γὰρ, καὶ ἡ φροντίς. 
141, 18. Ἔνι} ἔνεστιν ἢ ἔστιν. 
148, 1. ᾿Επιεικῶς] τὸ ἱκανῶς, ὡς νῦν. σημαΐγεν 

δὲ καὶ τὸ πάνυ, καὶ παραδόξως, καὶ παρ᾽ ἐλπίδα, καὶ 

μετὰ χρηστότητος, καὶ μετρίως, ὴ συμμέτρως. 
τ . ᾿ ἡ, φὰς στ ἢ 

49, 20. 1 γὰρ ὠφελο»} εὐχτικὸν ἐπίῤῥημα. 
144, 1. Ιοὺ ἰοὺ] σχετλιαστικὸν ἐπίῤῥημα. 
110, 8. Πάντα τἄλλα μεταλλαττόμενα!} ἀντὶ τοῦ, 

πάσας τὸ: ; ἄλλας τέχνας ἀμειβόμενος ὗ ὑπ᾽ αὐτοῦ μέαν, 
εἶτα ἑτέραν, εἶτα πάλιν ἄλλην καὶ ἄλλην. 

149,20 Χαριςντέζοιτο] εὐτραπελεύοιτο,σκώπτοι; 
ὡς “1ριστοφάγης: Χαριεντίζεις, καὶ καταπαίζεις ἡτ 
μῶν, καὺ βωμολοχεύῃ. 

180, 12. Ταῦτα ἢ ταῦτῃ] “Πι:ασαφητικὸν τὸ Ἢ, 
ἀντὶ τοῦ, ἡπερὸ οἷον, εἰπὲρ ταύτῃ. 

158, Λ2ἅ29Τ..Φ ὼ γε αὐτῷ! τῷ ξαυτοῦ μέρει. Ἡ 
μὲν γὰρ ἐπιϑυμία ὁ ἄγει πρὸς τὸ πιεῖν" ὃ δὲ λόγος 
ἀγνϑέλκει, 

584, 22. ᾿Εμπλήσϑητε) ὀφθαλμοὶ δηλαδή. 
155, ὅ. Τοῦ τοιούτου αἰσϑέσϑαι] Τοῦ τοιοὗὺ- 

του λέγει, τοῦ συμμαχεῖν τῷ λόγῳ τὸν ϑυμόν. ὁ δὲ 
γοὺς οὐτος" ταῖς δὲ ἐπιϑυμίαις σὲ κοινωνήσαντα 
ἑοῖς εὐλογίσταις, παὲ γινώσκογτα σὲ τοῦτο ἐκ τῆ 

συλ 
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πεΐρας, οὐχ ὑπολαμβάνω σε εἰπεῖν, ὅτι ἤσϑημαι ἐν 
ταῖς τοιαύταις ἀγαϑαῖς ἡδοναῖς τὸν ϑυμὸν ἄντι- 
πράττοντα ταῖς ἐπιϑυμΐαις, ὥσπερ ἐπὶ ταῖς τοῦ .4εον- 
τίου ἀλόγοις ἡδοναῖς ἀντέπραττον. 

139, 29. Τγεάτης} Ινεάτη, ἤτοι Ἰνήτη, ὕπερβο- 
λαΐων ἢ ἐσχάτη χορδὴ τοῦ δὶς διὰ πασῶν συοτήμα- 
τος. ᾿Ὑπάτῃ δὲ, ἢ μετὰ τὸν προλαμβαγόμενον λεγό- 
μενον» φϑόγγον πρώτη χορδὴ τοῦ αὐτοῦ τούτου δὶς 
διὰ πασῶν συστήματος. ἸΠέση δὲ καὶ αὐτὴ ἤτοι 
φϑόγγος ἢ χορδὴ, ἢ τελευταία μὲν τοῦ πρώτου διὰ 
πασῶν, ἀρχὴ δὲ τοῦ δευτέρου, ὡς εἶναν τοὕτων πκοι- 
γὴν, ὡς Πτολεμαῖός τε φησὶ, καὶ οἵ ἄλλοι μουσικοί. 

ΕἘΙΣ ΤΗΝ. ΠΟΔΖΔΥΕΥΤΕΧΜ .. 

168, 6. Ἦα] Πα δισυλλάβως τὸ ἐπορευόμην, 
σὺν τῷ ἰῶτα γράφεται. οἱ γ᾽ οὖν Ἴωνες ἤτα λέγουσι, 
καὶ ἡ ἴσαν τὸ ἤἥεσαν. καὶ παρὰ Θουκυδίδη οὕτως ἄνα- 
γνωστέον τὸ, ἀκμάζοντες ἤϊσαν εἰς ταὐτόν. οἵ δὲ 
Ἴωνες, ἤεσαν καὶ ἤϊσαν. ι 

1606, 2. ᾿ἀδράστειαν] Τρεῖς ἸΠοΐρας εἶναι ϑυγα- 

τέρας ἀνάγκης φασὶν, Κλωθὼ, «“άχεσιν, 'άτροπον, 
ἣν καὶ ᾿Αδράστειαν καλοῦσιν, ὅτι πεῷ οὐκ ἂν τις 
αὐτὴν ἀποδράσειεν, ἢ ὅτι ἀειδράστειά τις οἷόν ἐστιν, 
ὡς ἀεὶ δρῶσα τὰ καϑ' ξαυτὴν, 2) ὡς πολυδράστεια" 
πολλὰ γὰρ δρᾷ, τοῦ ἄλφα πλῆϑος δηλοῦντος, ὡς ἐπὶ 

τῆς Αξύλου ὕλης. ἢ δὲ αὐτὴ καὶ Ἱγέμεσις λέγεται 
ἀπὸ τῶν νεμέσεως, ὡς διαιροῦσα, καὶ νέμουσα τὸ 

ἐπιβάλλον ἑκάστῳ. 
167, 23. Χαριέντων] νῦν τῶν ἔν ἔργῳ σκώπτειν 

σεοιουμένων, 
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168, {8. Φιλοπαίσμων] ᾿“ττικῶς, ὃ φιλοπαΐγμων. 
169, 290. Τγεῖ}] γῦν κολυμβᾷ. σημαΐνει δὲ καὶ 

τὸ γήϑει. 

169, 91. Τγευστέον]"κολυμβητέον. 
169, 292. Δελφῖνα] ὡς τὸν “Ἰρίογα δηλονότι, τὸν 

ΔΙηϑυμναῖον. Πήϑυμνα, πόλις ἐν “Μέσβῳ τῇ γήσῳ, 
ἀφ᾽ ἧς ̓ Ἱρίων, κιϑαρῳδὸς Περιάνδρου, τοῦ τὴς πὐὰ 

ϑίων τυράννου. Οὗτος ἱκανῶς ἔχων χρημάτων, ἔπι-: 

ϑυμέᾳ πλειόνων, εἰς τε ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν ἢ ῆκεν, 

ἀφ᾽ ὧν, ἀπὸ τῆς τέχνης χρήματα συλλέξας πολλιὰ, εἰς 

ΙΚόρινϑον ἐπαγναπλεῖ. ἐν ᾧ τῶν ναυτῶν διὰ τὰ τοῦ- 
δὲ χρήματα δουλομένων αὐτὸν ἀγελεῖν, τούτων μὲν 

ΕΠ, γ ᾿ 3 27 

ἐχείγοις, εἰ ἄφειεν, ἐξίστατο" πείϑειν δὲ οὐκ ἔχων, 

ἐδεῖτο αὐτῶν ἐπὶ τῆς πρώρας ἄσαι βραχὺ, εἶτα εἰς 
" ’ {5 Ὰ ς ᾿ -ὋοΣ9 ες ᾿ 

τὴν ϑάλασσαν ἄλλεσϑαι. καὶ οἵ μὲν δῶκαν. ὃ δὲ 
ἄσας, ἑαυτὸν ἔῤῥιψε" δελφὶς δὲ ὑποϑεὶς ξαυτὸν τῷ χσας, ἑαυτὸν ἔῤῥιψ φὶς ὶς ἑαυτὸν τῷ 
κιϑαρώδῳ, εἰς Τ᾿αίναρο 'ζε ἡ τῆς ΛΑ ἧς ρῴδῳ, εἰς Τ᾿ αἰναρον κομίζει, τὸ τῆς “ακωνικῆς 
ὃ 2 “Ὁ ς 3 .- 

ἀκρωτήριον. Περὶ ταύτης οὖν τῆς ἱστορίας ἐνταῦ- 

ϑὰ φησί. 

169,29. ἕω Ἧ διασαφητικὸν, ὡς νῦν, ψιλούμε- 
γον καὶ περισπώμεγον. ἔστ' δὲ καὶ ἀπορηματικὸν, 
ἀλλὰ δὴ καὶ ἐρωτηματικόν. εἰ δὲ βαρί ὃ ὴ ρωτημα . ἕὸ δὲ βαρύνοιτο, δια- 
ζευκτικὸν δηλοῖ. 

2 ᾿ 

170, 12. «ἀνδρείως ἀντὶ τοῦ, ϑρασέως. 
᾽ 3 ι - μ᾽ 

170, 36. Τὸ πρὸς αὐτὰ τεῖνον] τὸ ἐπιτήδειον. 
1732, 8. Ποπάγων] πλακουντίω» πλατέων, καὶ 
« Ἃ - ω Α ’, 

λεπτῶν, καὶ περιφερῶν. Ἔψημα δὲ ἐστιν, ὃ ἔνιοι 
39 -Ὁ δ ᾿ 

Ἐραϊΐον καλοῦσιν, οἵ δὲ, Γλυκύ. 
173, 9. Οὐδὲ εὐχαῖς ὅμοια] τὰ μὴ καθήκοντα. 

ἔστι γὲρ ὅτε καὶ τοιαῦτα εὐχόμεθα. 
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174, 8. ᾿Ενδύσονται] Τρόφεται, ἀμφιέσονται. 
179, 6. ““»παργῶσι) “Ὅμηρος " 

Οὔϑατα γὰρ σφαραγεῦντοι 
τοὺς μαστοὺς πλήρεις ἔχουσι γάλακτος, καὶ σπαρᾶτ- 

τονται ὑπὸ ϑλίψεως, δέονταί τὸ τοῦ ἐκκριϑῆναι αὐ- 
τό. σημαίνει δὲ καὶ ὁρμῶσι, καὶ ὀργῶσι, καὶ τα- 
ράττονταιι. ᾿ 

τ ..................ὄόὄὸ0.0... τὔὐὔὐὐϑδδὰ 

β 

179, 10. Τίτϑαις] ταῖς τοὺς τίτθους πεκοεχού- ὦ 

σαῖς. Τροφοῖς δὲ, ταῖς τὸν ἄλλον ἀναδεχοβέναις 

πόνον, αἵ καὶ Τιϑηνοὶ καλοῦνται, αἵ τινὲς περιφέ- 
᾿ .“" ,ὕἷ -»οΩἍ ι 

ρουσι, προσπαΐζουσι, καὶ τῆς ἄλλης τροφῆς μετὰ τὸν 

ἀπογαλακτισμὸν ἐπιμέλειαι» ἔχουσιν. ὃ 
2 3 3 

185, 10. Οὐδὲ βιαίων γε, οὐδ᾽ αἰκίας δίκαι} 
Βιαίων δίκη Βίας δίκης διαφέρει. Βιαίων μὲν γάρ 
ἐστεν, εἴ τις βίᾳ ἐπεισελϑών τι ἔλαβεν ἀλλότριον ἢ 
) Γ ὯΝ γὼ 5» Υ 3 Γ 9 ᾿ 

ἐκ χωρίου, ἢ ἐξ οἰκίας, βιαίων ξκρίνὲξτο. γ δὲ 
- - ε δῶν ΤῊ 2 Ι͂ ΕῚ . 

ταῖς σχολικαῖς ὑποϑέσεσιν Ῥέας ἕγκλημά ἐστε κατὰ 

τῶν κόρην ἁρπασάντων, ἢ παῖδα ἐλεύϑερον. ση- 
μειωτέον δὲ, οτι Βιαίων γράφουσι τὴν δίκην οἵ πα- 

Ὕ ι 2 

λαιοὶ, καὶ οὐδεὶς Βίας. Αἰκίας δὲ δίκη ἐστὶ, τ 

ἂν ἐκ προχείρου πάϑους τινὸς, καὶ μὴ ἐκ προνοίας, 
ΝῚ Υ 2 ἕξ ΩΝ “- 32 ἣν τ ι Α δ᾽ 

ἀδίχων τις ἄρξη χειρῶν. εἰσήγετο δὲ πρὸς τοὺς τεσ 

σαράκοντα. 
Ὺ γε Υ̓͂ ᾿ ᾽ ,, “Ὁ 

18ρ, ἢ. πορισάμενοι] κλέψαντες, ἢ τι τοιοῦτον. 
) Γ 2 ν 5 ’ 

186, 8. Οἰκέτας } Οἰκέτας, τοὺς οἰκείους, οὐχ 
᾿ . Ὁ ο 

δὲ τοὺς δούλους μόνον, ὡς ἡ γῦν συνήϑεια. ἔστι καὺ 
34 ᾿ ς - Ἶ 

παρ Προδότῳ ἡ χρῆσις. 
3 -΄ 3 τ 4 

86, 12. ᾿Οολυμπιονϊῖκαι] ᾿Ολυμπιονῖκαι, οἵ τοὺς 
»Ὁ -»ο“᾽ . Σ 

ἐν ᾿Ολύμπῳ νικῶντες ἀγῶνας. ἹΖετὰ Πῖσον γιρ, 
Ι « " ᾿ 

καὶ Πέλοπα, καὶ Ἥρακλέα, τοὺς πρώτους διαϑεμδ- 
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γους αὐτοὺς,: ἡμελήϑησαν ἐ ἐπὶ ὀκτὼ καὶ εἴκοσι θλυμ- 

πιάδας. Ἴφιτος δὲ, καὶ «“υχοῦργος, οἵ. Ἡρυκλεῖ- 
δαι, καὶ Κλεοσϑένης, ὁ Κλεονέκου, ἐπιγενόμενοι, 

καὶ εἰς ὁμονοίαν τοὺς Πελοποννησίους καλοῦντες, 
πέμπουσι περὶ τοῦ ἀγῶνος ἐρωτῶντας εἰς “Ἰελφούς. 
καὶ ὃ ̓ Ἱπόλλων χρᾷ τοῦτον ἀγανεοῦν, καὶ τοῖς νικῶ- 
σιν ἄϑλον διδόναι κότινον, ὃ ἐστιν ἐξ ἀχριελαίας 
στέφανον. οἵ δὲ τοῖς ᾿Πλείοις ἐπιτρέπουσι διαϑεῖνα!' 

τὸν ἀγῶνα" οὗτοι δὲ τοῖς Πισάταις. ἄγεται δὲ διὸ 

πέντε ἐτῶν μέσο» τεσσάρων συντελουμένων. ἴμλις δὲ, 
καὶ Πίσα, πόλεις ὑπεμονεδανμῃ τριακοσίους στα- 

δίους ἀλλήλων ἀπέχουσαι. 

180, τ ̓Αναδοῦνται] ἀναπλέκονται, στέφονται. 
180, 22. Οὐκ οἷδα ὅτου λόγος] τοὺ ᾿Αδειμάν- 

του δηλογότι. ἐξόκλιγξ δὲ τὸ τοῦ λόγου σκληρὸν, διὸ 
τοῦ ἀορίστου. 

188, 20, λλὰ σμικρὸν» Ὃ γνοὺς οὗτος" Ὦρα, 

ὦ 1λαύκων, ἡγεῖ οὐκ εἶναι μέγιστον κέρδος τὸ τοὺς 
μέλλοντας γενγήσεσθϑαι παῖδας ἐμπειροπολέμους με- 
τὰ χοόνον αὐτοπτεῖν, ἢ μὴ, τὰ περὶ πόλεμον. σχεδὸν 
δὲ τὸ “ὁμηρικὸν παραφράζει" 

πρῶτ᾽ ἐλϑὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόμενος πολέμοιο 
Τὔφορβος. 

188, 26. Οὐκοῦν] ἀντὶ τοῦ, οὐχ οὕτως, καϑ' 
ὑπόκρισιν. 

488, 27. Ὅσα ἀνϑρωποι] ἀντὶ τοῦ, κατὰ ὧνγ- 
ϑοωπένην φύσιν. οἵ γὰρ ϑεοὶ πάντα ἴσασι. 

- 190, ὅ. Πάντων, ἔφη, μάλιστα] συγκῳταξίμρντϑ- 
ρον δοκεῖ μοι. 
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190, 8 ᾿4γαϑῷ ὄντι] Ιγαϑοὶ πλεῖστοι ἐκ τοῦ 
τιμᾶσϑαι. τὰ “Ὁμηρικὸν δὲ λέγει" 

ἐπεὶ οὐκ ἀρα τις χάρις ἐστί. 
Ἴση μοῖρα μένοντι, καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζει; 

190, 18. Ταῦτά γε μὴφῳ] Τοῦτο πρὸς ἀντι- 
διαστολὴν τῶν ῥαπισϑέντων “Ομηρικῶν λόγων ἐν 
τοῖς πρώτοις. 

191, 17. “Ὅλῳ καὶ πανεὶ διαφέρει) Ὅλῳ “καὶ 
παντὶ διαφέρειν, παροιμία, ἐπὲ τῶν πάντῃ διαφερόν-. 
τῶν λεγομόνη, παρόσον τὰ πράγματα καὶ ὅλα τυγ- 
χάνει ὄντα καϑ' ὁ συνεχῆ ἐστιν ἑξαυτοῖς καὶ μέρη 
ἔχει καϑ' ὃ καὶ διωρισμένα τούτοις πᾶσίν ἐστι. τὸ 
οὐν 1 πάντῃ διαφέρειν τινὸς, ἅτε δὴ καὶ καϑ' ὅλον καὶ 
κατιὶ μέρος τοῦδε πᾶν διενέγκον, ὅλῳ καὶ παντὶ λέ- 
γεται ἐπιδιαφέρειν. 

195, 6. ᾿ἀναιρέσεων] ᾿ἀναιρέσεις, τὸς ὑπὸ τῶν ἐν 
πολέμῳ ἡττηϑέντων ἀναλήψεις τῶν νεκρῶν σωμά- 
των, παριὲ τῶν οἰκείων αὐτοῖς. 

192, 2. “πὰ τρόπου) ““πὸ τρόπον, τὸ αἰτίας 
χωρίς" Πρὸς τρόπου δὲ, τὸ κατ᾽ αἰτίαν, 

193, 10. ᾿“λιτηριώδης]) “Δλιτηριώδης, πρὸς βίαν 
ποιουμένη, ἢ ἁμαρτομένη, ἐκ τοῦ ᾿ἡλιτήριον ὀνόμα- 
τος παρηγμένη. κατὰ Ζ4ιονύσιον γὰρ τὸν Ἅλικαρνασ- 
σέω, λιμοῦ γενομένου ᾿4ϑήνῃσιν, οἵ πένητες προφε- 
φόμενα ἀλευρὰ διήρπαζον. ἐλέχϑησαν οὖν οἵ τοὺς 

ἀλοῦντας͵ ἐπιτηροῦντες Αλιτήριοι. διέτεινε δὲ τὸ ὄγο- 
μα, ὥστε καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μετὰ βίας τὶ ποιοῦν- 
τῶν», ἢ ἁμαρτανόντων λέγεσϑαι. 

195, 14. Πηὴ διάτριβε) μὴ καϑ' ναδρθῳθίν ἫΝ 
190, 17. ᾿19᾽ οἷόν τε] ὋὋ νοῦς οὗτος" “(ρα ἀκρι- 
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βῶς, ὡς ὃ λόγος ἀπαιτεῖ, ἐνδέχεται το ὺς ἀγϑρώπους 
πράττειν, ἢ ὡς πρᾶξις κατὰ φύσι» ἧττον ἅπτεται 
ΒῚ , 

ἀληϑείας, ἤπερ ἡ λέξις καὶ ὃ λόγος; .1λλ᾿ ἐν μὲν 

τῷ οὐρανῷ εὑρίσκομεν καὶ κύκλον ἐν σώματι, καὶ 
σφαῖραν, καὶ τάξιν, καὶ ἁρμονίαν, καὶ ἀναλογίαν, καὶ 

ὁμοιότητα, καὶ ἰσότητα, καὶ ἄλλως πάντα σύμφωνα 
-Ὁ ἤ 2 ι - “- ᾿ ᾿ ἘΣΤΕ ’ 

τῷ λόγῳ: ἐν δὲ γῇ τοῦτο γενέσϑαι δυσχερές. ' 
ν ς ᾿ Ἶ ᾿ ε Β 

197, 18. Οἱ φιλόσοφοι] Τί λέγει; ὁπὲρ ἐπὶ 
ἩΙΠάρκου τοῦ φιλοσόφου, βασιλέως “Εωμαίων, ἀπέβη. 

197, 19. Κακῶν παῦλα] τῶν πολλῶν ἀνϑρώ- 
πων. τοῦτο δὲ καὶ Εὐριπίδης λέγει" 

Πόλις γάρ ἐστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων. 
4190; «6 Τριττυαρχοῦσι») ᾿ϑήνῃσι δέκα μὲν 

ἦσαν φυλαύ. διήροντο δ᾽ ἑκάστη τούτων εἰς τρία, 
εἰς τριττύας, εἰς ἔϑγη, εἰς φρατρίας. οἵ οὖν ἑκάστης 

τριττύος ἄρχοντες, Τριττύαρχοί τε καλοῦνται, καὶ 
Τριττυαρχοῦσιν. 

200, 2. Κακόσιτον] κακόχυμον, βεβλαμμένον. 
Π ς ῳχ 

200, 13. Διονυσίοις) Διονύσια ἑορτὴ Αἀ'ϑήνῃσιν 

ἤγετο" τὰ μὲν κατ᾽ ἀγροὺς, μηνὸς Ποσειδεῶνος " τὰ 
δὲ “ηναῖα, μηνὸς Μαιμακτηριῶνος" τὰ δὲ ἐν ἄστει, 
3 γ: »-Ὁ 

λαφηβολιῶνος. 
20ὅ, 21. παίδων αἰνίγματι] Κλεάρχου γρίφος" 

Αϊν ὀς τίς ἐστιν, ὡς ἀνὴρ τὲ κ' οὐκ ἀνὴρ ὄρνιϑά τε 
χκ' οὐκ ὄρνιϑα ἰδὼν τε κ' οὐκ ἰδὼν, ἐπὶ ξύλου τε κ' 
τα ἀν, - 2 32 , , 

οὐ ξύλου, καϑημένην τὸ αὶ οὐ καϑημένην, λέϑῳ τὸ 
͵ ΕῚ 2 ἢ 

κ᾽ οὐ λίϑῳ, βάλοι τε κ' οὐ βάλοι. “ἄλλως. ᾿Ἄνϑρω-- 
3 " 2) 32. ὦ 5 9 2 

πος οὐκ ἀνϑρωπος, ἄνϑρωπος δ᾽ ὁμῶς, ὄρνιϑα κ' οὐκ 
, ,ὔ 2 ε ᾿" 

ὄρνιϑα, ὄρνιϑα δ᾽ ὅμως, ἐπὶ ξύλου τε κ' οὐ ξύλου κα-. 
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ϑημένην, λίϑῳ βαλὼν τε κ' οὐ λέϑῳ διώλεσε, γυχτε- 
ρὗδα ὃ εὐνοῦχος γάρϑηκι κισήρει. 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΙ ΕΤΑΝ ; 

209;.: Φιλοτίμων καὶ ἐρωτικῶν] Ὅτι ἔλεγεν, 
ὅτι πρυττιαρχοῦσν οἵ φιλότιμον πολλάκις, καὶ οἵ 
ἐρωτικοὺ συμπάσχοντες μελεχλώρους καλοῦσε τοὺς 
3 ἢ ὠχρούς. 

209, 9. “Ἑκόντας εἶναι] ἀντὶ τοῦ, ἐθελουσίους. τὸ 
δ᾽ Εἶναι παρέλκει ᾿Αττικῶς. 

210,» 8: “νελευϑερίας! ᾿Ανελευϑερία ἐστὲν ἕξ ξις 
φαύλη περὲ χρήματα, μὴ ἀναλίσκουσα ταῦτα εἰς ἃ 

δεῖ, καὶ ὁσὰ δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ. Σμικρολογίοα δὲ ἐστι 

φειδωλέα, περὶ χυδαίων τινων ἢ φροντέδα, ἢ συλλο- 
γὴν. ποιουμένη. ἈΠεγαλοπῥέπειῷ ἐστιν ἕξις. βελτίστη 
περὶ δαπάνας ἃς τῷ μεγάλῳ καὶ πρέποντι γέγγεσϑαιν 
ξηκεὶ. 

441. 19. Πρὸς μὲν ταῦτα] “Ὁ. γοὺς οὗτος" Οἱ 

πολλοὶ τῶν ἀκονόντων ταῦτα, διὰ τὸ μὴ εἶναι δια- 
λεχτικώτατοι, ἐπιστομίζονται δᾳδίως ὑπὸ σοῦ, ὦ 
᾿ΠΣώκρατες, ὄντος δειγοῦ ἐν τῇ διαλεκτικῇ, καὶ σὺ 

μὲν οὐκ ἀληϑὴ λέγεις ταῦτα λέγων" ἐκεῖνοι δὲ ἀδυ- 
γατοῦσι ἐλέγχειν σε. αλλ ἐκεῖνον μὲν μὴ τολμῶντες 
πούς σε ἀντιλέγειν, σιωπῶσι. αὐτὰ δὲ τὸ πρόγματα 
ἐναργῶς φαίνεται μὴ συμφωγοῦντα τοῖς ὑπὸ σοῦ λε- 
γομένοις. 

212, 9. ᾿λλοκότους) ἐξηλλαγμένους, ἐναντίους, 

ξέγους, πλημμελεῖς, ἀλλοφυεῖς. 
212, 24. Εἰκάζω] Εἰκάζξω, τὸ ὁμοιῶ, καὶ τὸ Εἰα. 
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κογίζω, τὸ αὐτὸ δηλοῖ. χρῆται δὲ τῇ λέξει ὃ, τε Ξεγο- 
φῶν, καὶ ὃ ̓ Ιριστοφάνης, καὶ οἱ ἄλλοι. 

213, 15. ἄλλα ἄλλοι] ἀλλὰ μᾶλλον πεέϑωσιν, 
ἀπὸ κοινοῦ. 

548, 17. ἡΙανδραγόρᾳ] ᾿“Ὑπνωτικὸς ὃ καρπὸς 
τοῦδε τοῦ φυτοῦ. Θεόφραστος δὲ ἐν τῇ περὶ φυτῶν 
πραγματείᾳ, τὴν ῥίζαν τοῦδε ξυσϑεῖσάν τε, καὶ ὄξεν 

δευϑεῖσαν πρός τε τὰ ποδαγρικὰ,. καὶ πρὸς ὕπνον 
μᾶλλον εἶναι χφησίμην φησὶ, καὶ δὴ πρὸς φίλτρα. 
διδόασιν δὲ ἐν οἴνω, ἢ ὄξει. 

214, ὅ. ᾿Αδολέσχην ᾿δκ παν, φλύαρον: 
214, 51. ΚΚομψευσάμεγος] παγουργευσώμενος: 
214, 21. Ὁ τοῦτο κομψευσάμενος] Κομψευσά- 

δγον τὸν Εὐβουλόν φησιν, ὃς ὑπὸ “Σωχράτους ἐρω- 
τηϑεὶς, ἢ, ὦ Τὔβουλε, σοφὸς ἐϑέλεις εἶναι, ἢ πλοὺύ- 

σίος, ἔφη, ἘΜ ΟΡ τοὺς γὰρ σοφοὺς δρᾷν ἐπὲ ταῖς 
τῶν πλουσίων ϑύραις καϑεύδοντας. πρὸς ὃν τὸν 
“Σωκράτη πάνυ ἀγχίνως εἰπεὲν " ἢ οἱ μὲν σοφοὶ, ὦ. 
Εὔβουλε, ἴσασιν ὧν δέονται, τῆς πρὰς τὴν τῶν ἀγα- 

γχαίων χρείαν γὸὺρ χορηγίας, ἧς ὁ. πλούσιοι, εἴ 

βούλοιντο, χορηγοὶ αὐτοὶ δ᾽ οὗτοι οἵ πλούσιοι οὐκ 
ἴσασιν. τῆς ἀνθρωπίνης γὰρ ἀρετῆς, ἡ διὰ τῆς δι- 
δασκαλέας τῶν σοφῶν τῷ βουλομένῳ παντὶ οἷά τ' 
ἐστι παραγίνεσθαι. 

216, 22. Θεάσασϑαν τὰς φϑορι] Πολλοὶ, φη- 
αἱἷν, δυλδρθω φιλοσοφεῖν, ἐγένοντο πονηρότατοι. 
μικροὶ δό τις αὐτῶν μοῖρα καὶ ὀλέγιστοι ἐχφεύγουσι 
τὴν φϑορὲν ταύτην, καὶ οὐ γέγνονται πονηροὶ, ἄχρη- 
στοι δὲ ὅμως. 
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216, 2. Εἷς τὸ ἐπιτήδευμα] Τὸ ἑξῆς" καὶ με- 
τὰ τοῦτο αὐτὰς τῶν ψυχῶν φύσεις, τὰς εἰς τὸ τῆς 

φιλοσοφίας ἐπιτήδευμα καϑισταμένας, καὶ μιμου- 
μένας τιὺς τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν πράξεις, δεὺ ϑεάσα- 

σϑαι, οἷαι οὖσαι εἰς μεῖζον ἑαυτῶν ἐπιτήδευμα ὦ ἀφι- 
κόμεναι, πλημμελοῦσαν ψόγον ἔκ τῆς φιλοσοφίας 
προσῆψαν. 

219, 28. Σοφιστὰς] Οὗποι οἵ δημαγωγοὶ, οὕς 
σοφιστὸς μεγίστους ἄρτι ἔλεγεν. 

219, 27. Θρέμματος) Διὰ τοῦ Θρέμματος ἐξε-- 
ὙΠΥΟΙΝΩΝ τὴν ἀλογίαν τῶν τοιούτων ὄχλων. 

20, 20. Τούτοις ὄμιλῃ] τούτοις τοῖς ἱξιώταις, 

τοὶς ΤΣ ἈΦΟΜΩ φαμὶ 

290, 28. Ἧ Διομηδεία λεγομένη ἀνάγκη] Ζιο- 
μηδεία ὦ ἀνάγκη, παροιμέα, ἐπὶ τῶν κατ᾽ ἀνάγ κὴν τὶ 
πραττόντων εἰρημένη, ἀφ' ἱστορίας τοιαύτης, ἧς καὶ 
“«Ἱριστοφάνης μέμνηται ἐν Βατράχοϊς " ὅτι Ζιομήδης 

᾿Οδυσσεὺς τὸ Παλλάδιον κλέψαντες ἐξ ᾽Ιλίου, 
νυκτὸς ἐπαγήεσαν ἐπὶ τὰς γαῦς, σελήνης οὐ φαινοὺ- 
σης. φιλοτιμούμενος δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς αὐτοῦ μόνου 
δόξαι γενέσϑαι τὴν πρᾶξιν, ἐπεχείρησε τὸν 4ιομή- 
δεα, μετοὸ τοῦ Παλλαδίου προηγούμενον, ἀνελεῖν. ὃ 

δὲ, κατὰ τὸ τῆς σελήνης φῶς, τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ϑεα- 
σώμενος τοῦ ἐπιφερομένου ξίφους σκιὰν, συλλαμ- 

βάνει τε τὸν ᾽Οδυσσέα, καὶ τὰς χεῖρας τοῦδε συν»- 
δεῖ, προάγειν τε κελεῦει, καὶ τύπτων αὐτοῦ πλα- 
τεῖ τῷ ξίφει τὸ μεϊάφρενον, ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας πα" 
ραγίνεται, : 

422, 22. ᾿ΑλλωςἹ μάλιστα, ὧς νῦν, ἢ μάτην, ἢ κα- 
τὰ ἄλλον τρόπον. 
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223, 18. ᾿ποτεϑρυμμένοι] ἀπηγριωμένοι. εἴς- 
ρῆται κατὰ μεταφορὰν τὴν ἀπὸ τῶν Θρύων, ἃ ἐστε 

βοτάνη τὶς ἄγρια καὶ ἄγονος. 
223,19. Βαναυσίΐας] Οἶμαι, Βαναυσίαςἐνταῦϑα 

καινότερον λέγεσθαι τὰς κατὰ τὸς τέχνας ἀναστρο- 
φᾶς, ἀπὸ τῶν διὰ πυρὸς ἐργαζομένων τεχνῶν εἰρη- 

μένας" Βαῦνος γὰρ, ἡ κάμινος" οὐ μὴν Βαναυσίας 
ἐν τοὑτοις λέγειν, ἤτοι ἀπειροκαλίας, ἣν ἀμφότερα 
μὲν οὕτως ᾿Τριστοτέλης ἐν τοῖς Τγικομαχεΐοις ἡϑικοῖς 

καλεῖ, ἐν τοῖς μεγάλοις δὲ, Σαλακωνίαν. ἔστι δὲ πε- 

ρὺ χρημάτων δαπάνας ὑπερβολὴ, ἔλλειψις δὲ, Μικρο- 
πρέπεια, ὧν Πεγαλοπρέπεια μεσότης ἐστί. 

220, 11. «Ταβέτω τέλος ἡ ἀπόδειξις Εἰπόντος 
᾿Αδειμάντου, ὅτι τέλος ἐχέτω τὰ περὶ τούτων, ὃ Σω- 
κράτης φησὶν, ὅτι κωλύομαι ὑπακοῦσαϊΐ σοι βουλό- 
μενος, ἀλλ᾿ οὐ δύναμαι. ἔτι γὰρ δεῖ περὶ τῶν αὐτῶν 
μκΆ ἀναγκαΐως. 

220, 26, “Ἡρακλειτείου ἡλίου) “Ἡράκλειτος; » ὁ 
ΤΑΝ φυσικὸς ὧν, ἕλεγεν, ὅτι ὃ ἥλιος ἐν τῇ δυτι- 
κἢ ϑαλάσσῃ ἐλθὼν, καὶ καταδὺς ἐν αὐτῇ, σβέννυ- 
ται. εἶτα διελϑὼν τὸ ὑπὲρ γῆν, καὶ εἰς ἀνατολὴν 
φϑάσας, ἐξάπτεται πάλιν, καὶ τοῦτο αἰεὶ γίγνεται. 
ἄλλως. “Ἡράκλειτος, αϑέωλος, Ἐ φέσιος, μεγαλό, 

φρῶν γεγονὼς καὶ ὑπερόπτης παρ᾽ ὁντινοῦν». οὗτος 
τὸ τοῦ ἡλίου ἔλεγεν εἶναι σχῆμα σκὰφοειδὲς, καὶ 
ὑπόκυρτον, καὶ τὴν ἔκλειψιν αὐτοῦ συμβαΐγειν κατὰ 
τὴν τοῦ σκαφοειδοῦς στροφὴν, ὥστε τὸ μὲν κοῖλον 
ἄνω γίγνεσθαι, τὸ δὲ κυρτὸν κάτω πρὸς τὴν ἡμετέ- 
ρα» ὄψιν. ἀλλὰ μὲν καὶ Ξενοφάντη, τὸν Κολοφώ- 
γιο», κατὰ σβέσιν τὴν ἡλιακὴν ἔκλειψιν λέγειν γέγνε- 
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σϑαΐ φασι; καὶ πάλιν πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς ἀνίσζειν: 

2206, 29, ἡηειρακιώδη παιδεία» Ζ᾽ιὰ τῆς εἰω- 
ϑυίας εἰρωνείας Σωκράτης γῦν λανθαγόντως ὗπο- 

τίϑεται ἡμῖν, ὅτι δεῖ τοὺς γέους καὶ μειρακιώδη 
φιλοσοφίαν μανϑάνειν. λέγει δὲ τὴν μαϑηματικὴν" 
οἰκεῖα γὰρ αὐτὴ τοῖς νέοις ϑεοῖς" καὶ γὰρ δὲ αὖ- 
τῆς τὰς κινήσεις τῶν γέων ϑεῶν διδάσκομεν. ἢ δὲ 

διαλεκτικὴ τοῖς τοιούτοις ἀνδράσιν ἐπισφαλής. καὶ 
ὃ Πλωτῖνος τοιοῦτο λέγει, τὸ παραδοτέον τοῖς γέοις 

τὸ μαϑήματα πρὸς συνεϑισμὸν τῆς ἀσωμάτου φύσεως, 
227,19. Εἰς μικρὸ»] ἀντὶ τοῦ, εἰς μέγαν, εἰ- 

ρωγικῶς. ι 
227, 28, Οὐ γὰρ πώποτε ὕδον] Πικρὸν τὸ λέ- 

γειγ, ὅτι ἔργῳ μὲν τὰ νῦν λεγόμενα καλῶς, οὖκ εἶδον 
οἱ πολλοὶ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τοιαῦτα ῥήματα εἶδον. 
καὶ γὰρ ὃ Θουκυδίδης, ἐπιπλήττων τοὺς ᾿41ϑηναίους, 
λέγει" ὅτι ὑμεῖς ϑεαταὶ μὲν ἐστὲ τῶν λόγων, ἄχροα- 
ταὶ δὲ τῶν ἔργων. τὸ δὲ ᾿Εξεπίτηδες, ἀντὶ τοῦ, ἐκ 

σαρασκευῆς καὶ ἐπιμελείας πυϑανῶς συντεθέντων. 

καὶ τὸ Πολὺ μᾶλλον ἔμφασιν πολλὴν ἔχει τῆς πολ- 

λῆς ἀφροσύνης, καὶ τὸ “μοιωμένα ἀλλήλοις εἶναι 

τὰ τοιαῦτα ῥήματα, καὶ οὐχὶ τοῖς οὖσιν ἐδήλωσε διὰ 
τοῦ ἑξῆς" ὅτι ἄνδρα ὡμοιωμένον. ἀρετῆς ἔργῳ πρῶ- 
ἢν εἶτα λόγῳ, οὐκ εἶδον οἱ τοιοῦτοι. ᾿ 

227, 25. ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὥσπερ, γῦν] εἰ- 
ὑμμονῶς: ῇ γὰρ ἀλήϑεια αὐτομάτως ὡς εἰπεῖν συγέρ- 

χεται. οὐ γὰρ ἀγράφῳ γραμματείῳ ἔοικεν ἡ ψυχή. 
227, 28. Ἔν πόλει ἑτέρᾳ] ἀριστοχρατουμένῃ. 
228, 4. Τὸ δὲ κομψα] “4: πορίσασϑαι ἐκ τοὺ- 

ἤων, ὅτι ἡ τῆς ἀληϑείας εὕρεσις αὐτὴ μκαϑ' δαυτὴ» 
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ἐστιν αἱρετὴ, καὶ οὐ πρὸς ἄλλο σκοπεῖ, ἀλλὰ μόγον 
ἡ γνῶσις αὑτῆς ἀρκεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν. 

298, 15. Κατήκοοι) ἀντὶ τοῦ, κατακουόμενοι: 
228, 21. Οὐκ ἄλλως εὐχαῖς] Τοῦτο καὶ Κενὴΐ 

φασὶ μακαρίαν. 
229, 11. Ἐὰν οὕτω θεῶνται" Ὅτι εὐμετάβολον 
τὸ τῶν πολλῶν πλῆϑος, δηλοῖ καὶ Ὅμηρος, ἀπε κάξων 
τὴν δρμὴν αὐτῶν κύμασι παντοίων ἀνέμων, καὶ τοῖς 
τοιούτοις. ἄλλα καὶ γῦν τοῦτο λέγει, ὅτι κἂν λόγῳ 
τις αὐτοῖς ἐνδείξηται, τὴν ἀληϑῆ φιλοσοφίαν; κἀν 
αὐτῷ ἔργῳ τοιοῦτος ἢ φαινόμενος, ῥᾳδίως ἂν πείσει 
αὐτοὺς, καὶ τοσούτῳ ῥᾷον, ὅσῳ ἂν εἶεν πλείους. καὶ 
γὰρ οἵ πλείους μᾶλλον τῇ τῆς ὕλης ἀταξίᾳ ἀναλο- 
γοῦσι',, καὶ μᾶλλον εὐάλωτον πρὸς ἑκάτερα, ἤπερ οὗ 
ὀλιγώτεροι. 

229, 18. Οὐκοῦν] ἀντὶ τοῦ, τοιγαροῦν. 
229, 21. Οὐ προσῆκον ἐπεισκεκωμακότας} οὗ 

προσηκόντως εἰσεληλυϑότας. 

259, 14. Βασανιξόμενο»") Βασανγιξόμενον, οὗ τὸ 
αἱκεζόμενον καὶ τιμωρούμενον σημαΐνει παρὰ τοῖς 
“ττικοῖς, ἀλλὰ τὸ ἀνακρινόμενον, καὶ ἐλεγχύμενον, 
καὶ ὁ δοκιμαξόμενον, ἢ διὰ λόγω», ἢ ἡ πραγμάτων, οἷός τις 

ἐστίν: ἀπὸ λίϑου γενὸνς τινὸς καλουμένου Βασά- 
γου, ᾧ τὸ καϑαρὸν χρυσίον δοκιμάζεται. 

238, 19. Ὄκνος]) ἀνάδυσις, εὐλάβεια, ἀναβολή: 
238, 21. “Ὑπογραφὴν) Ὅτι τὸ πρὸ ὀλίγου τὸ 

ἀνδρείχκελον ἐνέγραφεν καὶ ϑεοείκελον ἐν τῷ πίνακι. 
236, 4. Πολλάκις ἀκήκοας) ᾿Απειράκις γὰρ ἢ 

ἀΐδιος ψυχὴ ταῦτα καὶ ἤκουσεν, καὶ ἐπελάϑετο. 
257, 25, Πάλαι καταφανὴς) Τὸ πάλαι κατα- 
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φαγές. ἐξ ἀϊδίου " γὰρ αἵ ψυχαὶ ἀλλήλας γινώσκουσι, 

διὰ τὸ ὀρεκτὸν εἶναι τὸν νοῦν καὶ τὴν ἐπιστήμην κα- 
τὰ φύσιν αὐταῖς, καὶ τὸ δοξαστὸν ὡς ἐπίκτητον ἄπο- 

πέμπεσϑαι οὐκ ἀποχρύσει αὐταῖς ἡ δόξα. 
238, 9. ᾿Εξὸν παρ᾽ ἀλλων) παρὰ τῶν κρειττόνων 

γάλα δὰ 
ἡμῶν γενῶν. 

ΘνΜ5,.15. “ἀρκέσει! Τὸ γὰρ ϑεῖον πᾶν οὐ μόνον 
αὐταρκὲς, ἀλλὰ καὶ ἱκανόν. 

238, 16. Οἷός τὶ ἔσομαι] ᾿Ελλιπὴς ῇ φράσις. 
τοῦτο δὲ ἔϑος ᾿Δἀττικόν. λείπει γὰρ τὸ, σκοπεῖν τι 
τοιοῦτο. 

238, 18. ᾿ξάσωμεν] Παρὰ γὰρ τῶν καταδεεστέ- 
ρων ἀνεπιτηδειότητα τὸ κρείττονα ἀδυνατοῦσιν 
ἐνεργεῖν. 

259. 2459;.Χ0Ὼὗ πάνυ] οὐδαμῶς. 

242, 90. Γελοίως] Γελοίως διὰ τὴν ὑπερβολὴν. 
ἀσύγκριτον γὰρ τἀγαϑὸν ἁπλῶς πρὸς πακτά. τὸ 
γὰρ κρείττονα ἡμῶν γένη διαπορϑμεύουσι τὰ παρὰ 
ϑεῶν εἰς ἡμᾶς ἀγαϑά. ἡ δὲ ϑεία ἀνάγκη τὴ ϑείᾳ 
βουλήσει ἡ αὐτὴ. καὶ ὅμοιον ἥτε αἵρεσις τῷ κλήρῳ, 
καὶ τὸ ἑλέσθαι τῷ λαχεῖν, καὶ τὸ εὖναι τῷ ἐνεργεῖν, 
καὶ τὸ βούλεσθαι τῷ δύνασϑαι, καὶ εἶναι ἁπλῶς ἐν 

ϑεῷ πάντα. ἄλλως. Τὸ Ιελοίως, ἤτοι ἐγκοσμέως. 
Οἱ γὰρ νέοι καὶ ἐγκόσμιοι ϑεοὶ τοῦτο αἰγνέττονται- 
παΐγγιον γὰρ τὸ σωματικὸν πᾶν τοῖς γοητοὶς παρα- 

βαλλόμενον. τὸ δὲ παίζειν. καὶ γελᾷν τῶν γέων οἱ- 
κεῖον. καὶ τὸ, 

“σβεστος δ᾽ ἄρ' ἕνωρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσι. 
περὶ τῶν ἐγχοσμίων εἴρηται ϑεῶν. ὃ γ᾽ οὐνΙλαύκων 

ἀναλόγως ἐγκοσμίῳ προσώπῳ εἰκότως γελοίως λέγει» 
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τὸ δὲ Ἄπολλον οἰκεῖον τῷ τε ἡλίῳ εἰς ταὐτὸν ἐρχοα 
μένῳ τῷ ““πόλλωνι, καὶ τῷ λέγοντι ἐπιγνόντι τὸν 
ἑαυτοῦ βασιλέα ἥλιον καὶ ᾿πόλλωνα τὸν αὐτόν. 

242,.0. ἈΙπολλον] ἐπίφϑεγμα ϑαυμαστικὸν, ὡς 

τὸ, «Ηράπλεις. 

242, .20. Τραμμὴν δίγα τετμημένη»} Σχόλιον 
ἐκ τῶν ρχύτου, καὶ Βυονείνου, καὶ ᾿Ιαμβλέίχου 

ἐπιτμηϑέν. Τραμμὴν δίχα τὸ πρῶτον τετμημένην, 
εἴτε εἰς ἴσα τμήματα, κατ “Ἀρχύταν, καὶ τὸν Χαλκι- 
δέα ᾿Ιάμβλιχον, εἴτε καὶ εἰς ἄνισα, ὡς ἐν τῶν τισιν 
ἀντιγράφων τοῦ Πλάτωνος εὕρηταν" τὰ ὕντα πάν- 
τα δηλοῦσϑαι εἰς δύο κατὰ πρώτην διαίρεσιν τεμγό- 
μενα, τὸ νοητὸν δηλονότι καὶ ὁρατόν. εἰ μὲν εἰς 
ἴσα διά τε τὴν τῶν λόγων μετουσίαν καὶ τῶν εἰδῶν, 
καὶ τὴν τῶν μετεχόντων πρὸς τὰ μετεχόμενα ὁμοιό-- 
τητα, καὶ τῷ τὴν ἀναλογίαν τὴν αὐτήν πως εἶναν 
ἐπ ἀμφοτέρων. εἰ δὲ εἰς ἄγισα, ὡς ἐν ἄλλοις εὕρη-- 

ται, διιῪ τὴν τῶν νοητῶν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ ἴσως 

ὑπεροχὴν καὶ ἀνομοιότητα. οἷον ἑκάτερον αὖ εἷς δύο 
ἀνὰ τὸν αὐτὸν διηρῆσθϑαι λόγον, τῷ τὴν γνωστικὴν 
δύναμιν δ ὅλου ὁμοειδὴ πρὸς ἑαυτὴν εἶναι. τὸ μὲν 

γὰρ δρατὸν εἰς εἰκόνας καὶ ὧν εἰσὶν εἰκόγες" τὸ δὲ 

γοητὸν εἰς τὰ διανοητὰ καὶ τὸ ἰδίως νοητὸν δια- 

κρίνεσϑαι. καὶ εἰκόνας μὲν σκιάς τὸ καὶ τὰ ἐν τοῖς 

ὕδασι καὶ κατόπτροις, καὶ ὅλως πυκνοῖς καὶ λείοις 

καὶ φανοῖς ξυγιστάμενα, εἰδωλά τὲ καὶ φαντάσματα 

εἶναι. ὧν δὲ εἰσὶν εἰκόνερ, αὐτὸ δηλονότι τὰ ἰαἰσϑητὸ 

σώματα, ζῶ τε καὶ φυτὰ, καὶ τὰ παραπλήσια. καὶ 

διαγνοητιὶ μὲν, τιὶὶ μαϑηματικά τε καὶ ἐπιοστητὸὺ γένη, 

Ῥιικατ. Το Υ, ϑοποι, Ὁ ἃ 
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γεωμετρίαν, ἀστρονομίαν, καὶ τὰ τούτοις ἀδελφά. 
νοητὰ δὲ, τὸς ἰδέας τε καὶ ὄντως οὔσας οὐσίας. ἀνά- 
λογον οὖν ἔχειν ὡς τὰ εἰκαστὰ πρὸς τὰ αἰσϑητά τε 
καὶ φυσικὰ σώματα, οὕτω τὰ διανοητὰ πρὺς τὰ νοη- 
τά. εἰκόνας τὸ γὰρ τῶν νοητῶν εἶναι τὰ διανγοητὰ, 
ὡς τὰ εἰκαστὰ τῶν αἰσϑητῶν». τὰ τὲ αἰσϑητὰ καὶ 

γοητὰ τῇ μᾶλλον καὶ ἧττον ἀληϑείᾳ τῶν εἰκασϑ ἐγ»- 
τῶν καὶ διανοητῶν διωρίσθαι. τὸ μὲν γὰρ μᾶλλον, 
τὰ δὲ ἧττον ἀληϑῆ εἶναι. καϑ' αὑτὰ μὲν γὰρ καὶ 

οὐκ ἐν ἄλλοις ὑφεστᾶναι τὰ αἰσϑητὰ, σκιὰς δὲ καὶ 

εἰδωλὰα τοῖς αἰσϑητοῖς παρυφίστασϑαι, ἐν ἐκείνοις 

καὶ οὐ καϑ' αὑτὰ ὄντα. καὶ διὰ τοῦτο ἐκείνων ὕπο- 
σπασϑέντων μηδὲ ταῦτα φαίνεσθαι ἔτι. εἶναι δὲ 
καὶ ταῦτα αἰσϑητὰ μὲν τῷ γένει, ἅτε δὴ τῇ αἰσθϑή- 
σεν ὑποπέπτοντα, εἰκαστὰ δὲ μᾶλλον καὶ δοξαστὰ 

εἶναι. οὕτω δὲ καὶ τὰ διανοητὰ τῶν νοητῶν εἶναι 
εἰκόνας καὶ εἴδωλα, ἅτε μηδὲ αὐτὰ κυρίως, ἀλλ᾽ ἐξ 

ἀφαιρέσεως ὄντα. καὶ πρὸς τὰ καϑ' αὗτά τε καὶ ὄν-- 
τως ὄντα, τὰ νοητὰ δηλονότι, τὴν ἀναφορὰν ἔχοντα. 
διὸ καὶ τὴν ψυχὴν τὸ μὲν αἰσθητὰ καὶ νοητὰ πρῶτά 
τὸ καὶ αὐτόϑεν γινώσκειν, ἀσπερ καὶ ὕφίσταταν 
πρῶτα" τὰ δὲ εἰκαστὸ καὶ διαγοητὰ δεύτερα, ὡς 
καὶ δεύτερα ὑφίσταται. ὥσπερ γὰρ οὔ μένει ἐν τοῖς 
εἰκαστοὶς τῇ δόξῃ ταῦτα περιλαβοῦσα, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ 
καϑ' αὑτὰ ὑφιστάμενα, οἷς ἕπεται τὰ εἰκάσματα, 
οὕτω καὶ τὰ ἐπιστητὰ καὶ διανοητὰ ϑεωροῦσα καὶ 
διανοουμένη οἷον τρίγωνον ἱδρυμένον διάμεσον, καὶ 
τὰ παραπλήσια, οὐ περὶ τούτων διανοεῖται, ἂλλ᾽ 
ἐκείνων πέρι, οἷς ταῦτα ἔοικε. ταῖς τὲ γὰρ εἰκόσι 
τὰ περὶ τὰ μαϑήματα γένη εἶναν ἀνάλογον, καὶ τὴν 
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αὐτῶν γνῶσιν ταῖς τῶν εἰδώλων εἰκασίαις ἔχειν τινὰ 

ὁμοιότητα. ἀπό τὸ γὺρ τῶν γοήσεων τὴν τῶν μα-- 
ϑηματικῶν γνῶσιν λαμβάνειν τὴν ἐνέργειαν, καὶ ἀπὸ 
τῶν νοητῶν ἐπὶ τὰ μαϑηματικὰ ὡς εὐκόνας μετα- 
βαίνειν, ὑποϑέσεις τε ἀναποδείκτους ἑαυταῖς ὑπο- 

τιϑεμένην, λόγον οὐδένα οὐδενὶ ἀξιοῦν διδόναι, ὡς 

παντὶ φανερὸν ἐκ τοιούτων τε ὑποϑόσεων ὦ: ἀρχῶν 
οὐκ ἐπ ἀρχὴν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τελευτὴν ἰέναι, αὐτὰ σκε- 
πτομένην τὰ μαϑηματικὰ τῇ διανοίᾳ. τῶν νοητῶν 
δὲ γε τῶν λόγων μετὰ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμεως, 

καὶ τῆς τελέας διαλεκτιπῆς τῇ νοήσει προσχρωμέγην 
ἅπτεσϑαι ἐξ ὑποϑέσεων ὡς; οὐκ ἀρχῶν. οὐδὲν γὰρ 
ὅτι ἐκείνων εἶναι ἀρχὴν, ἀλλ᾽ ὅπερ καλοῦνται ὑπο- 
7έσεων καὶ ἐπιβάσεων ἐπὶ ἀρχὴν τὴν ἀνυπόϑετον 

ἰέναι, ἧς μηδὲν ὃ ἔτι δηλονότι προὐποτίϑεται, ἅτε καὶ 
μηδὲν ὃν, ὃ ἂν εἴη πρὸ ἐκείνης, κἀκεῖθεν αὖ ἐπὶ 
τελευτὴν καὶ τὰ διαγοητὰ κατιέναι, οὐδενὶ προσχζρω- 
μένην αἰσθητῷ, ἀλλὰ τοῖς γοητοῖς αὐτοῖς εἴδεσι δὲ 
αὑτῶν. ὥσπερ δὲ ἔχεν τὰ πράγματα ἀληϑείας τε καὶ 
μὴ, οὕτω σαφηνείας τε καὶ μὴ, τὰ περὶ αὐτὰ κατα- 
γενόμενα τῆς ψυχῆς ἔχειν πάϑη. εἶναι δὲ ταῦτα τέτ- 
ταρα, γοῦν, διάνοιαν, πίστιν, καὶ εἰκασίαν, ἐπὶ τέτο 

ταρσι τούτοις πράγμασι γοητοῖ δὶ διανοητοῖς, αἰσϑη- 
τοῖς τὲ “καὶ εἰκαστοῖς" ὧν γοῦν μὲν καὶ αἴσϑησιν 
ἀρχὰς εἶναι τοῦ λόγου, ὡς ἐν τῷ περὶ γοῦ τὲ καὶ αἷ- 
σϑήσεως Αρχύτᾳ δοκεῖ, τέλη δὲ, ἐπιστήμην καὶ δόξαν, 
ὡς ὑπὸ μὲν ἐκείνων ἀποτελουμένων, κἀκεῖθεν ὅρμω- 

μένου, κατιόντος δὲ καὶ τελευτῶντος εἰς ἐπιστήμην 
καὶ δόξαν. καὶ τοιαῦτα μὲν εἶναι τὰ γένη τῶν ὄν- 

τῶν. τοσαῦτα δὲ καὶ τὰ τούτων κριτήοια. 
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ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΛΔΙΤΕΈΤΑΝ Σ: 

2460, ὅ. Ἴδε] ᾿«ττικοὶ καὶ τὸ ἰδὲ ὀξύνουσι, καὶ τὸ 
λαβὲ, καὶ τὸ φαγὲ, ὁμοίως τῷ ἐλϑὲ, εὑρὲ, εἰπέ. 

249, 27. Τνωματεύοντα) διακρίνοντα, διαγινὼ- 

σποντα ἀκριβῶς. 

250, 26. ᾿Ενταῦϑα ἐλϑόντες ἐν τῷ νοητῷ. 
ΕΆ; Ἀετρίως] ἀντὲ τοῦ, ἐπιεικῶς, πάνυ. 

253, 14. Ἐν Μακάρων γήσοις] Πτολεμαῖος ὗ 
ὑέγας ἐν δ' Τεωγραφουμένων φησὲ τὰς ἹΜακάρων 

γήσους Ἐξ τὸν ἀριϑμὸν ἐν τῇ ἐντὸς Λιβύῃ κατὸ τὸ 
τλαντικὸν πέλαγος. ! 

254. 12. Τοιοῦτοι γιγνόμενοι οἵ φιλόσοφοι. 
255, 12. Εἰ μὲν βίον ἐξευρήσεις] εἰ μὲν εὕροις 

βίον ἀμείνω φιλοσόφου βίου. λέγει δ᾽ ἂν ϑεοῦ μό- 
,0»" καὶ γὰρ ϑεὸς ἀμείνων φιλοσόφου μόνος. 

2806, ὅ. ᾿᾽Οστράκου περιστροφὴ] Παροιμία, ἐπὲ 
τῶν ταχέως τι ποιούντων λεγομένη. ἔστι δὲ καὶ ὄνο- 
μα παιδιᾶς. ἄλλως. ἐπὶ τῶν διὰ τάχους εἰς φυγὴν 

δρμώντων, ἢ ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων. 
262, ὃ. Τοὺς περὶ ταῦτα δεινοὺς] τοὺς ἀριϑμη.- 

τικοὕύς. 
262, 3, Αὐτὸ τὸ ἕν] τὴν Ἰονάδα πορὰ τοῖς 

μαϑηματικοῖς. 

6. 2 1 ΟΞ οἷος ἢν Θεαΐτητος. 

262, 26. ἡΠείζω πόνον παρέχεν μανϑαάγοντι 

Ἴσως τοῦτο βούλεται λέγειν ὃ Πλάτων, ὅτι τῶν μετὰ 
πολλοῦ πόνου κατορϑουμένων τεχνῶν οὐκ ἔστιν οὔ- 
δεμία τοιαύτη εὔκολος, ὡς ἀριϑμητική. 

264, 8. Οὐ δέο») ἀντὶ τοῦ, οὐ δεόντως, ᾿Αττιριῶς. 

δννιόστοο.,. υ.. 
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904, 15. Τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ διοίσει] Παροιμία, 
ἐπὶ τῶν πάντη διαφερόντων" καὶ ἡ αἰτία εἴρηται. 

264, 29. “Ηδὺς) εὐήϑης. ἐκάλουν δὲ οὕτω καὶ 
τοὺς ὑπομωρούῦς. 

ο ὩθΆ, 28. Ἑκάστου ὄργαγόν τι] ἑκάστου ἀνδρὸς 
τοῦ μανϑάνοντος. 

28 }),8. Δίκην γῦν τιμωρίαν. 

Φ6.; 38. Δαιδώλου] Ζαΐδαλος, ὃ Εὐπαλάμου 
καὶ Φρασιμήδης, ἀγαλματοποιὸς ἄριστος. 

267,27. ᾿Ιστρονομικὸν] Ὃ τῷ ὄντι, φησὲν, ἄστρο- 
γομικὸς τὸν μὲν ὁρώμενον οὐρανὸν βλέπει τε καὶ ϑαυ- 
μάζει διὰ τῆς εὐτάκτου κινήσεως τὸν δημιουργόν. 
ἄτοπον δὲ ἡγοῦντο ἐξογυχίζειν, καὶ λιπαρῶς τοῖς 
φαινομένοις κεχηγέναι, καὶ παντὲ τρόπῳ ζητεῖν τὰς 
κινήσεις αὐτῶν λεπτομερῶς. 

268, 256. Ὅμματα πέπηγεν] Περὶ μουσικῆς ἢ 
ἐστιν ἀντέστροφος ἀστρονομίας. ἡ μὲν γὰρ ὄψει, ἡ 

δὲ ἀκοῇ πέπηγεν». λέγει δ᾽ οὐ τὴν τοῦ ἀλόγου, ἐπι- 
μέλειαν, ἀλλὰ τὴν κατὰ Παϑαγόραν ἐν λόγῳ καὶ 
ϑεωρήματι. 

209, 19. Κολλόπων] κολλάβων. οὕτω δὲ πἔγον- 

ται τὰ τῶν χορδῶν ἐπιτόνια, περὶ ἃ εἰλοῦνται αὖ-- 
ταὶ. τὸ γὰρ νωτιαῖον τοῦ τραχήλου τοῦ βοὸς μέρος 

Κόλλοψ καλεῖται, διὰ τὸ εἰς κόλλας εὐϑετεῖν. 
272, 20. Ἢ διαλεκτικὴ μέϑοδος]) Ζιαλεκτικὴν, 

τὴν διακριτικὴν τῆς πραγματικῆς, οὐ τὴν γῦν λε- 
γομένην. 

275, 4, Πρώτην μοῖροι;»] τὴν τῶν γοητῶν, τὴν 
τὼν μαϑηματικῶν, τὴν τῶν φυσικῶν, τὴν τῶν τεχγικῶν. 

274, 1..ΕἘπικαταδαρϑάνειν) ἐπικατακοιμέζεοϑαι. 



422 5ΒΟΗΌΟΙΙΑ 

274, 11. Θριγκὸς] περίφραγμα, ᾿στεφάγνη, τεὺ- 
χίον περίβολος. 

274, 25. ΖΔριμὑτητα] ὀξύτητα; σφοδρότητα, 
ϑερμότητα, ταχὑτητα. 

275, 2. ῤῥατον] ἰσχυρὸν, στερεὸν, ἢ δυσκίνητον. 
270, 14. Προπεπηλακισμένην] ὑβοισμένην, ἡδι- 

κημέγην, διασεσυρμένην, ἐξουϑενημένην. 

270, 20, Φύλωνι] Τ οὗτου γὰρ τό. 

Αἰεὶ γηράσκω πολλὰ διδασκόμενος. 
277,12. Εἰς ἀριϑμόν τινα ἐγκριτέον] ὡς Ὁμηρος" 

ἀνδρῶν ἵζει ἀριϑμῷ. : 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΝ ἡ. 

284, 24. Τὴν αὐτὴν λαβὴν] Ἔϑος γὰρ τούτοις, 
[φ ᾽ - , 2 - Ὁ 

ὅτοιν πέσωσιν ὁμοῦ, ὡς μηδένα ἐπιπεσεῖν τοῦ λοι- 
ποῦ, πάλιν ἐγερϑέντας ἐφ᾽ ὁμοίῳ συμπλακῆναι σχὴ- 
ματι, ὅπερ τὴν αὐτὴν εἶπε Δαβὴήν. 

- "; ι δ΄ 2 - 2 ν 

δῦ, 15. Ἔκ δρυὸς) Τὸ ἐν τῇ τ΄ τῆς Οδυσσείας 
[ ΄ ς Π Υ τ ᾿ 2 Αὐς ἀ 9. Ὁ 

Ομήρῳ ὑπὸ “Πηνελόπης ῥηϑὲν Οδυσσεὶ ἀναγνωρι- 

ζομένῳ αὐτῇ, ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν πολιτειῶν παρῳδεὶ- 
ται. ἔστι δὲ τό. 

5 ᾿ Οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου, οὐδ᾽ ἀπὸ 
πέτραις. 

Στ ᾿ Ἄγ - Ἁ , 3 οὗ γὰρ παλαιοὶ ἐκ δρυῶν καὶ πετρῶν τοὺς πρὸ αὖ- 
τῶν γεγγηϑῆναι ὑπελάμβανον, διὰ τὸ τὰς τικτού- 

2 Π Ὶ 

σας εἰς στελέχη καὶ σπήλαια τὰ βρέφη ἐκτιϑέναι" 

ἐπεὶ καὶ τὰς μίξεις κατὰ τὰς ἐρημίας ἐποιοῦντο οἵ 

πάλαι ἄνϑρωποι, δρυῶν ἢ πετρῶν πλησίον. 
287, 4. Φυτοῖς ἐγγείοις] Τὰ φυτὰ διέστησε τῶν 

2 - ω -»ο“ ᾿ 

ζώων οὐ τῷ αἰσϑητικῷ Περιπατητικῶς" οἷδε γὰρ 
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καὶ φυτῶν αἴσϑησιν " ἀλλὰ τῷ μονίμῳ; τουτέστι, 
τῷ ἐγγείῳ, ὡς κατεῤῥιζωμέγῳ ἐν γῇ, τὰ δὲ τῷ πορευ- 
τικῷ, ὃ ἐστε τῷ ἐπιγείῳ, ὡς φερομένῳ ἐπὲ γῆς. 

287, 18. Θείῳ γεννητῷ) Θεῖον γεννητὸν οὐ τὸν 
ὅλον φησὶ κόσμον, εἰ καὶ προηγουμένως τοῦτον, 
οὔτε τὸν ἐν οὐρανῷ μόνον, οὔτε τὸ ὑπὸ σελήγην, 
ἀλλὰ πᾶν τὸ ἀεικίνητον καὶ περιφερόμενον, εἴτ᾽ ἐν 
οὐραγῷ, εἴϑ'᾽ ὑπὸ σελήνην, ὡς μὲν σωματικὸν γεννη- 

τὸν καλούμενον, οὐδὲν γὰρ σῶμα αὐϑυπόστατον" 
ὡς δ᾽ ἀεικίνητον, ϑεῖον. Ἡμτθομ γὰρ τὰ ϑειοτάώτων 
ὄντων ἄγρυπνον ἔχοντα ζωὴν. τὸν τέλειον δ᾽ ἄρι- 
ϑμὸν οὐ μόνον χρὴ νοεῖν ἐπὶ δακτύλων τιϑέντας" οὗ- 

τὸς γάρ ἔστιν ἀριϑμητὸν μᾶλλον, ἢ ἀριϑμὸς, καὶ 

τελειούμενον, καὶ οὐδέποτε τέλειος ἀεὶ γιγνόμενος" 

ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τούτου γοερὸν μὲν οὖσαν, περιέχου- 
σαν δὲ τὸν πεπερασμόγον ὅρον τῆς τοῦ κόσμου πά- 

σης περιόδου. 
287, 6. Περιτροπαὶ ἑκάστης κύκλων περιφα- 

ρῶς] Εἰ ὃ πᾶς χρόνος αἰών ἐστι τοῦ παντὸς εἴκων " 
λέγεταν γὰρ ὃ αἰὼν πᾶς. τὸ μὲν οὖν παράδειγμα 
τὸν ἅπαντα αἰῶνά ἐστι, μέτρον δ᾽ ὃ πᾶς αἰὼν, μέ- 
τρον καὶ ὁ πᾶς χρόνος ἄλλοις, ὁ μὲν τῆς τοῦ νοητοῦ 
ζωῆς μέτρον, ὃ δὲ τῆς τοῦδε τοῦ κόσμου ζωῆς ὃ χρό- 

ἿΝ ὁ ὟΝ δ -Ὁ Ὁ ΕῚ Ὥς τὰ ’ 3 ᾿ γος. καὶ εἴη ὧν τῆς τοῦ ἐν αὐτῷ πάντων ἀσωμάτων 
κινήσεως, καὶ σωματικῶν κοινῆς συναποκαταστάσεως 

μέτρον παντελὲς, ὃ δὴ πολλάκις συνειλισσόμεγον ποιεῖ 
τὸν ἄπειρον χρόνον. 

292, 15. ματρὸς λόγους] Ὃ γὰρ πατὴρ πλη- 
σιαίτατος, ὡς σύνοικος. 

292, 28, Τῷ μέσῳ] τῷ ἐν τῇ ἑαυτοῦ ψυχῆ. 
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293, 5. Ἀπὸ τιμητάτων] Ὅτι ἐκ τοῦ φιλοτίμου 
φιλόπολις γίγνεται ἀπὸ τιμημάτων, οὐσῶν τῶν ἀρ- 
χῶν, ὡς ἹῬΡωμαῖοι. “Ἄλλως. Ἢ τῶν ᾿Ιϑηναίων πόλις 
εἰς μεγάλα μέρη διῃρεῖτο τέτταρα. ταῦτα δὲ πολιτι- 
κὰ Τιμήματα ἐκάλουν, ἅπερ ἣν Πεντακοσιομεδίέμγων, 
Ἵππέων, Ζευγιτῶν, Θητικῶν. οἱ μὲν ὑπὲρ τοῦ φ' 
μέτρα ξηρὰ καὶ ὑγρὰ ποιεῖν κληϑέντες, ἀνήλισκον 

εἰς τὸ δημόσιον τάλαντον. οἱ δὲ τὴν Ἱππάδα τελοῦν»- 
τες, ἐκ μὲν τοῦ δύνασϑαι τρέφειν ἵπποὺυς κεχλῆσϑαι 
δοκοῦσιν. ἐποίουν δὲ μέτρα τ΄, ἀνήλισκον δὲ ἡ ἡμιτά- 
λαγντον. οὗ δὲ τὸ ζευγίσιον τελοῦντες ἀπὸ σ΄ μέτρων 
διελέγοντο. ἀνήλισκον δὲ μνᾶς ἰ. οἵ δὲ τὸ ϑητικὸν, 
οὐδεμίαν ἀρχὴν ἤρχον, οὐδὲ ἀνήλισκον. 

298, 26. Φιλοχρηματισταὶ καὶ φιλοχρήματοι] 
Φιλοχρηματισταὶ, οἵ φιλοῦντες πορίζειν χρήματα" 
φιλοχρήματοι δὲ, οἱ φιλοῦντες χρήματα. 

08; 9. Κηφὴν») εἶδος μελίσσης ὁ ἄκεντρον, ὃ κα 
τεσϑίει τὸ μέλι μόνον, ἀργὸν δέ" ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὺς 
μὴ δυναμένους δρᾷν οὕτως φασίν. 

290, 27. Ζεινὰ κέντρα ἔχοντας] τοὺς ἐν τῇ ὁλυ- 
γαρχίᾳ δυγάστας. 

297, ὅ. Τλίσχρως] πάνυ ῥυπαρῶς, καὶ μετὰ φει- 

δωλίας. 

297, 9. Τριάρας] Τριάρα ἐστὲν ἡ λεγομένη Κυρ- 

βασία. ἔστι δὲ κόσμος ἐπικεφάλαιος, ἢ οἵ Περσῶν 
βασιλεῖς μόνοι ὀρθῇ ἐχρῶντο, οὗ δὲ στρατηγοὶ κεκλι- 

μένῃ. “Πρόδοτος δὲ ἀρσενικῶς τὸν Τιάραν φησί. τινὲς 
δὲ καὶ Κίταριν λέγουσι τὸ αὐτό. Θεόφραστος δὲ ἐν 
τῷ περὶ βασιλείας Ἱζυπρίων λέγει τὴν Κίέταριν. 

297, 9. Στρεπτοὺς] ὅρμους περὶ τὸν τράχηλον, 
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»ῖ ᾿ » « Ν τὰν ω -ῳ ’ 3 ) 
ἢ τὰς χεῖρας, οὖς καὶ ΣΣτεφάνους χειρῶν λέγει Ἴων ἐν 

- μ ν᾽ ᾿ }ὰ 

Φρουροῖς. ᾿“πινάκης δὲ, Περσικόν τι ξίφος, η) δό- 

ρου μικρὸν Περσικόν. 
297, 29. Αὐχμηρὸς] στυγνὸς, σκοτειγός͵ 

ἌΝ « ᾿ Π - ἔξ 

298,7. Τυφλὸν ηγεμόνα]τὸν Πλοῦτον, οἰμαι,φησί. 
3 3 Ξ .- 

298, 19. Οὐ πεῤἰϑων)] Οὐ πείϑων ξαυτὸν δηλο- 
; ς . ν᾽ -Ὁ “- 3 ο " Ἂ 

γότι, οὐδὲ ῥυϑμίζων τὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ μύρια, καὶ 
διὰ τὸ ἄμεινον ἐπιτηδεύων τὴν ἀρετὴν. 

-.}» ; - Ἢ 37 

300, 16. Εἴργοντες τὰ αὐτοῦ] Οὐτε διδάσκον- 
τὲς λόγῳ τοὺς νέους, εἴργουσιν ἀκολασταίνειν, οὔτε 

βίᾳ κολάζονται. 
, 5 Ὁ 8501, 7. Θεωρίας] ἑορτὰς ἀπὸ τῆς εἰς ϑέαν συν-- 

-“ Ὁ 3 » , 
δρομῆς τῶν ἐν αὐταῖς τελουμένων, παρηλλαγμέγως 

ο΄ὡὦ». 4 2] -- 

τοῖς κατὰ τὸν ἄλλον τοῦ βίου χρόνον γιγγομένοις 

λεγομένας οὕτως. 

504, 7. Χρηματιστικαὶ] χρημάτων ποριστικαΐ χρη χοημ ποριστιπαΐ, 
᾿ »" 5 

306, 20. «“Ζωτοφάγους] τοὺς ψευδεῖς καὶ ἀλα- 
, ἰ Ἃ δόξ Ἃ ὃ ’ 3 ο“" 

ζόνας λόγους, καὶ δόξας, καὶ δηλονότι ἀλληγορικῶς. 

ἄλλως. Ὃ λῶτος δένδρον ἐστὶν ἐν Διβύῃ κατὰ Μέμ- 
ΕῚ Υ “Α ) [] 

φιν φυόμενον, εὐμέγεϑες, ἡλίκον ἀπιος, ἢ μικρῷ ἐλάτ- 
των" φύλλον δὲ ἐντομὰς ἔχον, καὶ πρινῶδες " τὸ δὲ 
ξύλον μέλαν. γένη δ᾽ αὐτοῦ πλείω, διαφορὰς ἔχοντα 
τοῖς καρποῖς. ὃ δὲ καρπὸς ὥσπερ κύαμος πεπαΐγε- 

ει! ᾿ 

ται, ὠσπερ βότρυες μεταβάλλων τὸς χρόοις. φύεται 
δὲ κατὰ τὰ μύρτα παράλληλα πυκνὸς ἐν τοῖς βλα- 
στοῖς. ἐσθιόμενον δὲ ἐν τοῖς λωτοφάγοις καλουμέ- 
γοις γλυκὺς ἐστι, καὶ ἡδὺς, καὶ ἀσινὴς, καὶ ἔτι πρὸς 

ὃ ᾽ ΝῚ Π .:φον Ἂν αν ἵ ; »" 

τὰς κοιλίας ἀγαθϑύς" ηδίων δ΄ ὁ ἀπύρηγος. ποιοῦ- 
ὃ τ Ἁ Ξ ΕΝ 5» ο ᾿ ᾿ ι ἊΝ Α 

ον δὲ καὶ οἶνον ἐξ αὐτοῦ. τὸ δένδρον δὲ καὶ πολὺ, 
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κοι πολύκαρπον, καὶ παρὼ τὴν “ωτοφαγίαν͵ γῆσον, 
ἀνέχουσαν τῆς γώρας, μικρὸν ὡσαύτως, 

907, 18. ᾿ἐκβακχχευϑῆ) ἐκμαγῇ. 
910, 14. Εὐτραπελίας] Εὐτραπελέα ἐστὲν ἕξις 

τις ἐν μεσότητι ϑεωρουμένη βωμολοχίας καὶ ἃ 7ροι- 
κίας" ἔστι δὲ περὸ σκώμματα" ἢ τὸν ἔχοντα παρέχε- 
ται δύνασθαί τε σκῶψαν ἐμμελῶς, καὶ ὑπομένειν 
σχωπτόμενον. Ἰωμολοχία δὲ, ἡ πάντα καὶ πάν- 
τὰς οἰομένη δεῖν σκώπτειν. ᾿ἰγροικία δὲ, ἡ μὴτε 
σκώπτειν, μήτε σκωφϑῆναι βουλομένη, ὀργιζομένη 
δ᾽ ἐπ ἀμφοῖν. 

910, 15. Χαριεντισμοῦ] Χαριεντισμύς ἐστι σκῶμ- 
μα μετ τέρψεως καὶ χάριτός τινος. 

9510, 26. ᾿Ελευϑερώτερα] ἐν τῇ ἀκράτῳ ἐλευ- 
ϑερίᾳ. 

910, 28. Κατὰ τὴν παροιμίαν] λεγομένην ἐπὶ 
τῶν ὁμοιουμένων πάντως ἀρχομένων τοῖς αὐτῶν ἄρ- 
χουσι. ἔστι δὲ ἡ ὅλη" Οἷα περ ἡ δέσποινα, τοῖα χ' 
ὃ κύων. : 

ὦ, 8. Ἀργῶν τε καὶ δαπανηρῶ» Ζ4Ἰ)ὺο κεφήνων 
εἰδὴ φησὶν ἐν ταῖς πολιτεέαις, ἀργῶν καὶ ὁ δαπανηρῶν 
ἀνδρῶν" τὸ μὲν ἀνδρεῖον καὶ κεκεντρωμένον, οἷον 
χολὴ ἐν σώματι, τὸ δ᾽ ἄκεντρον, οἷον φλέγμα. οὗτοι 
δριμύτεροί εἰσιν ἐν δημοκρατίᾳ, ὡς ἂν καὶ ἄρχειν 
εἰθισμένοι. 

913, ὅ. Βλίττει] ἀφαιρεῖται τὸ μέλι ἀπὸ τῶν 
κηρίων. 

6.13,098, Εἰσαγγελέα! Εἰσαγγελία ἐστὲ κυρίως 
ἡ περὶ καινῶν καὶ δημοσίων ἀδικημάτων εἰσαγομένη 
δέιη ὑπὸ τῶν πρυτάνεων, περὶ ὧν διαῤῥήδην μὲν 
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οὐδὲν λέγουσιν οἵ νόμοι, συγχωροῦσι δὲ κρίσεις γί- 
γνεσϑαι. καὶ τοῦτό ἐστιν οἷον τὸ ἐν ταῖς τῶν σοφι- 
στῶν διατριβαῖς μελετώμενον τὸ τῶν ἀγράφων ἄδι- 
κημάτων. 

914, 29. Τυραγννικὸν αἰτημα] Τοῦτο Πεισιστρά- 
του. ᾿Ιϑηναῖος γὰρ οὗτος ὧν, ἐπιβουλεύων τῇ τυ 
ραννέδι κατὰ τῶν πολιτῶν, πολλαῖς καὶ χαλεπαῖς πλη- 
γαῖς ἑαυτὸν κατατρώσας, ἐνεδείξατο τοῖς “1λλησιν, 

ὡς; ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ταὐὗτας πάϑοι, καὶ ἤτησε φυ- 
λακάς τε αὐτοῦ σώματι, καὶ ἔλαβε τριακοσίους δο- 
ρυφόρους ἐκ τῆς πόλεως, οὖς εἰσοικισάμενος, καὶ 
ϑεραπεύσας, ἐτυράννησεν ᾿Αϑηναίων. 

915, 9. Κροίσῳ] Κροῖσος, υἱὸς ᾿Αλυάττου, “4υ--: 
δὸς γένος, βασιλεὺς τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ, ὃς 

περὶ τῆς ἀρχῆς, εἰ πολυχρόνιος ἔσται, χρηστηριαζόμε- 
γος, ἀνεῖλεν ὃ ̓ Ἰπόλλων χρησμὸν τοιοῦτον αὐτῷ. 

.1λλ: ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς ἸΠήδοισι γένηται; 
Καὶτότε, Τυδὲ πόδαβρε, πολυψηφῖδα παρ Ἕρμον 
Φεύγειν, μηδὲ μένειν, μηδ᾽ αἰδεῖσθαι κακὸς 

᾿ εἶναι. 
καὶ οὗτος μὲν ὃ ὅλος χρησμός. μίονον δὲ τὸν Κῦ- 
ρὖν φησιν, ἐπείπερ “ρυή"ης, τῆς ᾿ἀλλυάττου ϑυγα- 
τρὸς, «υδῆς οὔσης αὐτῆς, καὶ ᾿ἀστυύάγους, τοῦ Π71ὴ-- 
δων βασιλέως, ΠΙανδάνη γίγνεται παῖς. ταύτης δὲ 
καὶ Καμβύσου, Πέρσου τινὸς, ὃ Κῦρος υἱὸς, ὃ 

καϑελὼν Κροῖσόν τε, καὶ δὴ καὶ αὐτὴν βασιλείαν 
τῶν “υδῶν. 

ι915, 17. Μέλλει] ἔοικεν, φαΐένεται, δοκεῖ, ὡς γῦν. 
παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ ἐν Τρωΐλῳ, μένει. 

517, 17. Οὐκ ἐτὸς) ὅτε μὲν, οὐ μάτην, ὅτε δ᾽, 
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οὐκ ἀλ ὄγως" παρὰ τὸ ἐτώσιον, ὁ᾽ ἐστι τὸ οὐμῆνω 
οἵ δὲ, οὐκ εἰκότως. 

1 7. 1, “Εὐριπίδης! Τοῦτο Σου νν, ἐστὶν 
ἐξ ἀἴαντος τοῦ “οκροῦ. ἐνταῦϑα δὲ Εὐριπίδου λέ- 
γέται τὸ ἰαμβεῖον εἶναι. καὶ ϑαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ 
συμπίπτοιεν ἀλλήλοις οἵ ποιηταί, 

918, 2. Καλὰς φωνὰς] τὰς τῶν ὑποκριτῶν. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΈΕΙ. 

3283, 2. Ὅταν δ᾽ ἐλπίσωσιν] “πὸ κοινοῦ τὸ, τί- 
ϑὲει μηχανωμένους αὐτῷ ἔρωτα, ὅταν ἐλπίσωσι μὴ 
ἄλλως τὸν γέον, ὑπόπτερον ὄντα κηφῆνα καὶ μέγαν, 
παϑέξειν. 

824, 8. Σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς Παροιμία, ἡνίκα τὶς 
ἐρωτηϑεὶς τι ὑπὸ γινώσκοντος τὸ ἐρωτηϑὲν, αὐτὸς 
ἀγνοῶν οὕτως ἀποκρίνηται" σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς. 

3524, 4. Κῶμοι] ὠδαὶ, ἢ ὀρχήσεις μετὰ μέϑης. 
9525, 11. Πληγαὶς τε δοῦναι) “Σημείωσαι τὴν 

σύνταξιν, πρεσβύτην πατέρα πλη) αἷς τε δοῦναι. 
᾿ς 828, 20. γεωκορήσει) ἀντὴ τοῦ, ἱεροσυλήσει, 
ὡς νῦν. παρὰ δὲ τοῖς πολλοῖς τὸ κοσμήσει τὸν γναόν»γ. 

Κορεῖν γὰρ σημαίγει τὸ «“οσμεὶν. 

325. 36. Ὑπὸ ἔρωτος] κακοῦ ἔρωτος, ὅτε εἴδω- 
λα κακὰ ἐν τῇ φαντασίᾳ ἀνέπλαττεν. 

9.9.5,..25. “Ἰορυφοροῦσαι] Ὃ νοῦς οὗτος" αἵ 
κακαὶ ἐπιϑυμίαι τὸν ἔρωτα δορυφοροῦσαι,κατισχύου- 
σι τῶν δοξῶν τῶν ἀγαϑῶν, ἃς πάλαι εἶχεν. 

3206, 21. Οὐδ᾽ ἔκταρ βάλλει] Ἵκταρ σημαΐνει 
ταῦτα, τὸ ἐγγὺς, ἀπὸ τοῦ ἱκνεῖσϑαι τὸ πρύσφατον, 

᾿Ὶ . ] -Ὁ- " 

τὸ ἄρτι, τὸ ταχέως, τὸ πυκνῶς, τὸ ἐξαπίγης. καὶ 

νϑκυδο αοὐδδοι, κ.. 
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παροιμία, οὐδ᾽ ἴκταρ ἥκει, ὥσπερ καὶ τὸ, οὐδ᾽ ἴκταρ 
βάλλει, τουτέστι, δ δ᾽ ἐγγὺς ἐστιν. εἴρηται δὲ κατὸὰ 

τὴν γλῶτταν; ὥσπερ τὸ “ιωλύγιον κακὸν σημαΐνει 
τὸ μέγα, οὗ μνημονεύει Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ. 

898, 1. Πολλὰ δοκεῖ] ἀντὶ τοῦ, ψευδῆ. τὸ γὰρ 
ψεῦδος πολυχοῦν. 

“ἁπλοῦς δ᾽ ὃ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ. 
«; -»" »" , ," 

329, 28. Περὶ ὅλης εἰπεῖν ψυχῆς] Τὸ γὰρ λο- 
γιστικὸν τῆς τοῦ τυράνγου ψυχῆς ὑπὸ ϑυμοῦ καὶ 

3 -Ο εἰ ες 4 

ἐπιϑυμίας κρατούμενον, οὐ ποιεῖ βοὐλεταιὴ ψυχὴ, 
ἀλλὰ κατὰ κρεῖττον μὴ ποιοῦσα αὐτῆς διὰ τοῦτο 

[ ει ι ΓΟ] ει 

λέγεται, ἥκιστα ποιήσειν ἃ ἂν βουληϑῇ ὡς περὶ ολης 
-Ὁἷ “ὖ ο«“Ὁ , 3 εἰ - 

εἰπεῖν τῆς ψυχῆς. καὶ γὰρ οὐχ ὕλη τότε ποιεῖ. 
348, 25. Τριπλασίου)] Εἰλήφϑω κατὰ τὴν μο- 

Υ ἌΌΡΡΝ ἰςτ Υ ; ι ι ΜΝ 

γάδα αὐτὴν ὃ βασιλικὸς, κατὰ δὲ τὸν γ ὃ ὀλεγαρχι- 
Π “Ὁ " { ’ ψ.ὉΦ 3 ᾿ ᾿ 

κὸς, τῆς μονάδος πολλαπλασιασϑείσης ἐπ᾿ αὐτὸν, 
ῖ 4 Υ̓͂ “ἸῊἿ Υ̓͂ "Ὁ [ὦ Υ πὸ ὦ 

κατὰ τὸν ϑ' δὲ ὃ τυραννικός, τοῦ εγογότος ἐφ᾽ κατὰ τὸν ϑ' δὲ ὁ τυραννικός, τοῦ γ᾽ γεγονότος ἐφ᾽ 
ἑαυτόν. τοῦ τριπλασίου ἄρα τῆς μονάδος τοῦ γ, 

τουτέστι τοῦ ολιγαρχικοῦ τοῦ πρὸς τὸν βασιλικὸν 
ἀφεστῶτος τριπλάσιον ; ὡσαύτως τριπλάσιον τῷ 
ἀριϑμῷ ἀφέστηκεν ὃ τύραννος. ἔστι δὲ οὗτος ἐπί- 
πεδος ἀριϑμὸς κατὰὼ τὸ μῆκος τὸν γ΄, τὸ πλάτος τὸν 

; Ἂν - νι. 3» Υ ΡΥ) Ἵ εἰ 

γ, καὶ αὐτὸν ὄντα πολλαπλασιασϑείς. εἴδωλον δὲ 

τὸν τυραννικόν φησι, τοῦ βασιλικοῦ τὸ ἔσχατον. 
᾿ »ο“Ὺ ε κ ; 

δύναμιν δὲ τὸν γ' καλεῖ, ὁτι δὴ καὶ ἣ μονὰς, καὶ 
αὐτὸς ὁ γ' ἐφ᾽ ἑαυτὸν, καὶ ὃ ϑ' κατ᾽ αὐτὸν ἐπολλα-- 
πλασιάσϑησαν, οὗ μὲν γ',, οὗ δὲ ϑ΄, οὗ δὲ κζ΄ ποιή- 
σαντα. τρίτην. δὲ αὔξην λέγει τὴν τοῦ ϑ', ἐπὶ τὴν 

᾿ ᾿ 
δύναμιν τὸν γ΄ πολλαπλασίωσιν, καὶ ποιήσασαν τὸν 
κξ' τὸ βάϑος ἤτοι στερεὸν ἀριθμόν. δευτὲ ἘΣ ! " ἢ θέον ἀριϑμόν. δευτέρα γὰρ ἢ 
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ἀπὸ τοῦ τ ἐφ᾽ ἑαυτὸν γενομένου, καὶ ποιήσοντος 
τὸν 9΄ τὸ πλάτος, ἤτοι τὸν ἐπίπεδον, ὥσπερ ἢ τῆς 
πογάδος ἑ ἐπὶ τοῦ γ΄ πολλαπλασίωσις πρώτη αὔξη τε 

ἣν, καὶ τὸ μῆκος ἐποίει αὐτό. τελειωϑεῖσαν δὲ πολ- 
λαπλασέωσιν τὴν τοῦ χζ΄ ἐφ᾽ ἑαυτὸν γινομένην. αὕτη 
γὰρ ποιεῖ τὸν ῳκϑ'. 

914, 28. Χιμαίρας] Ἢ Χίμαιρα τὸ εἶδός ἐστι 
Πρόσϑε λέων, ὄπιϑεν δὲ δράκων, μέσση δὲ 

Ἶ Χίμαιρα, 

Ζ)εινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰϑομέγοιο. 
ἣν “Ποίοδος μὲν Γυφῶνος καὶ ᾿Εχίδνης, Ὅμηρος δὲ 
τραφῆναν ὑπὸ Δμισωδάρου φασίν. «Σκύλλα δὲ, 
Ἰκραταίας καὶ Τυῤῥήνου, ἢ Φόρκου, πρόσωπον ἔχου- 
σα καὶ στέονον γυναικὸς, ἐκ λαγόνων δὲ κυκῶν κε- 

φαλὰς ὃ εξ, χαὶ πόδα: δώδεκα, ὁ δὲ Κέρβερος Ἅιδου 

μὲν κύων λέγεται εἶναι" εἶχε δὲ οὗτος τρεῖς μὲν κυ- 
γῶν κεφαλὰς, οὐρὰν δὲ δράκοντος, κατὰ γώτου δὲ, 
παντοίων ὄφεων εἶχε κεφαλᾶς. 

᾿ς 846, 29. ἸΒριφύλη] Κάδμος, ὃ ᾿ἡγήνορος καὶ 
Τηλεφάσσης, λαμβάνει μὲν γυναῖκα περὶ Ζιὸς “4ρ- 
μονίαν, τὴν “Ἄρεως καὶ ᾿᾿φροδίτης, ὧν κατὰ τοὺς γά- 

μους εὐωχοῦντο πάντες οὗ ϑεοί., Κάἀδμος δὲ παρὰ 

“Ἡφαίστου πέπλον καὶ ὅρμον λαβὼν ᾿Ηφαιστότευ- 
τον, “ρμονίᾳ δῶρον γαμήλιον δίδωσιν. ὃς ὅρμος 
εἰς εὐνὴν ἐδιν τὸν Κάδμου κατήχϑη ἀπόγονον. 

οὗτος δὲ, πρὸς ᾿Ετεοκλέα τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς Θη- 
βῶν βασιλείας πόλεμον ἀράμενος, ἄλλους τὲ πολ- 

λοὺς λαμβάνει συνεργοὺς, καὶ δὴ καὶ μάντιν ἄρι- 

στον, Ἱμφιάραον, τὸν ᾿Οἴκλέους, πεισϑέντα ὑπὸ τῆς 
γυναικὸς τῆς ἰδίας, ᾿Εριφύλης, τῆς Ταλάου καὶ “ν 
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σίππης, λαβούσης ἐπὶ τοῦτο δῶρον παρὰ Πολυνεί- 
χους τὸν ὅρμον. στρατευσάμενοι οὖν μὲν ἀλλοι ἀπώ- 
λοντο. Ἀμφιάραος δὲ φεύγων, ἐποχούμενο; ἅρμα- 
τι, περὺ τὸν Ἰσμηνὸν κεραυνοῦται ποταμόν. καὶ διὰ 
τοῦτο λέγεται τὴν ᾿Εριφύλην ἐπὶ τῆς τοῦ ἀνδρὸς τὸν 
ὅομον δέξασϑαν ψυχῆς. 

, 
ἘΙΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΝ ὃ. 

551, 2. Τῶν τραγικῶ»)] τῶν συμφορᾶς μεστῶν: 
ἐπὶ τῶν τοιούτων γὲὶρ ταῖς τραγῳδίαις ἐχρῶντο. 

956, 29. “υκοῦργον] “υκοῦῖργος, Σπαρτιάτης, 
ἢ “ακεδαιμόνιος, γέγονε τῶν Τρωϊκῶν μετὰ ἕτη νϑ΄. 

ἣν δὲ κατὰ Σιμωνίδην Πρυτάνιδος μὲν υἱὸς, Εὐνό- 
μου δὲ ἀδελφὸς, καὶ ϑεῖος τοῦ Εὐνόμου υἱοῦ, Χα- 
ριλάου, τοῦ βασιλεύσαντος τῆς Σπάρτης, ἧς ἦρξεν 

καὶ «υκοῦργος αὐτὸς ἔτη τὴ, ὅτε καὶ τοὺς νόμους 
ἔγραψεν, ἐπιτροπεύων τὸν ἀδελφιδοῦν. κατὰ δὲ τοὺς 
πλείστους Πρφοκλέους μὲν, τοῦ “Ἱριστοδήμου, “Σόος, 

οὗ Εὐρυτίων, οὗ Πρύτοις, οὗ Εὔνομος, οὗ Πολυ- 

δέχτης ἐκ προτέρας γυναικὸς, ἐκ δὲ Διωνάσσης ὕστέ- 
ρας “υκχοῦργος, ὃν καὶ τοὺς νόμους ἐκ Κρήτης φασὶ 
μετενεγκεῖν εἰς “ακεδαίμονα. 

957, 8, Χαρώνδαν] Χαρώνδας, ἐκ Κατάνης, πό- 
λεως Σικελίας, διάσημος γομοϑέτης τῶν ϑήνῃσιν 
ἐλθόντων εἰς Θουρίους ἐποίκων. Φευγόντων δὲ τῷ 
πατρὶ συνηκολούϑησε, κατοικήσας ἐν Χαλκέδι" τὴν 
δὲ ὕψιν ἐλευϑέριος 1 ἢν. γενόμενος δὲ τῶν Πυϑαχο- 
θείων εἷς, διήνεγκε τῷ προτρεπτικῷ. 

907, 4. Σόλωνα “Σόλων, ᾿᾿ϑηναῖος, ᾿Ξξηκεστί- 
δου υἱὸς, σοφὸς, καὶ νομοϑέτης, καὶ δημαγωγὸς γε: 
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γονώς. οτος Πεισιστράτου κατειπὼν μέλλοντος τυ- 
φανγεῖν, διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἐπιβουλὴν ἀπεδήμησεν 
εἰς “Αἴγυπτον, καὶ Κύπρον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλυρέσορ, 

τὸν βασιλέα υδῶν, εἶτα εἰς Κιλικίαν, οὗ κτίζει πό- 

λιν Σόλους λεγομένην, ἐν ἢ τοὺς κατοικισϑέντας ὑπὶ 

αὐτοῦ ᾿Αϑηναίους πολλὰ τῆς “Ελλάδος φωνῆς, διὰ 
τὸ χρόνῳ βαρβαρωθϑῆναι, παραφϑεγγομένους, Σο- 
λοικίζειν, καὶ Σολοίκους ἔλεγον, ἐξ οὗ καὶ Σολοικισμός. 
τούτου τὸ, ἱ͵Πηδὲν ἄγαν. ἔγφαψε δὲ γύμους οὕς 
ἄξονας ἐκάλεσαν, καὶ ὑποϑήκας δὲ ἐλεγείας. ἕτη δὲ 

γεγονὼς ὀγδοήκοντα ἐν Κὑπρῷ τελευτᾷ. 

6 7 ΠΕ, Θάλεω] Θάλης, ᾿Πξαμίου, ἸΠιλήσιος, 

«Φοῖνιξ δὲ καϑ' “Προόδοτον. οὗτος πρῶτος ὠνομάσϑη 

σοφός. εὗρε γὰρ τὸν ἥλιον ἐκλείπειν ἐξ ὑποδρομῆς 

σελήνης, καὶ μικρὸν ἄρκτον αὐτὸς ἔγνω, καὶ τὰς τρο- 
πὰς πρῶτος “Ελλήνων, καὶ περὸ μεγέϑους ἡλίου καὲ 

φύσεως" ἀλλὰ καὶ ἄψυχα ψυχὴν ἔχειν ὅπωσοῦν, ἐκ 
τῆς μαγνήτιδος, καὶ τῆς ἡλέκτρας" ἀρχὴν δὲ τῶν 
στοιχείων τὸ ὕδωρ' τὸν δὲ κόσμον ἔμψυχον ἔφη, 
καὶ δαιμόνων πλήρη. ἐπαιδεύϑη ἐν Αἰγύπτῳ ὑπὸ 
τῶν ἱερέων. τούτου τὸ, Γνῶϑε σαυτόν. ἐτελεύτησε δὲ 
μογνήρης, γηραιὸς, γυμνικὸν ἀγῶνα ϑεώμενος, ὑπὸ 
καύματος ἐκλυϑ εἰς. 

857, 11. ᾿ἀναχάρσιος] ᾿νάχαρσις, Τνούρου υἱὸς 
τοῦ βασιλέως Σκυϑῶν, μητρὸς δ᾽ “Ελληνίδος" διὸ 
καὶ δίγλωσσος ἢν. οὗτος ἐ ἐξεγώϑη ἐν .ἀϑήναις Σόλω- 

γι, καὶ ἐπανελϑὼν εἰς τὴν Σκυϑίαν, ἔϑη “Ἑλληνικὰ 

παραδιδάξαι, ἐτοξεύϑη ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ ἀπο- 

πνέων ἕφη" διιὲ μὲν τὸν ἀύ χον ἐκ τῆς “Ελλάδος ἐσώ- 

ϑην, διὰ δὲ τὸν φϑόγον ἐν τῇ πατρίδι ἀνῃρέϑην. 
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3557, 16. χυϑαγόρας)] Πυϑαγόρας, νησάρχου 

᾽ ΦῸΥ ’ τ ὍΝ οαο δακτυλιογλύφου, Τυῤῥηνός. νέος δὲ ὧν μετῆλϑεν 
ΕῚ 4...5.1Ὁ - 3 κ᾿’ )Ὶ ὃ ’ 5 ἢ "ὃ 
ἐκ Τυῤῥηνῶν εἰς Σχμον, καὶ θιήηήκουσὲ “ΦΦερεκυθου 

- , ἐπὶ ε ᾿ ) Γ 3 "--Ὁ 

τοῦ Συρίου, εἶτα “Ξομοδάμαντος, ἐν Σάμῳ ἀμφοῖν" 
τῇ ταν, χὰ Ἢ -.ω ζἣν ’ Ἂς δὴ νυ με εἶτα ἀβάριδος τοῦ “ὙἹπερβορέου, καὶ Ζαρᾶτος τοῦ 

7 ν ἃἴ ᾿ς τ 2 ᾽ ἈΠ τὰ Ἢ ᾿ » μάγου. μεϑ' οὐς ὑπὸ Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων ἔπαι- 
δεύϑη. εἶτα εἰς Σάμον ἐλϑὼν, διὰ Πολυκράτη τὸν 

Υ̓͂ 5. 3 Γ ΩΣ 9 ᾽ Ν Υ̓͂ 

τύραννον ἀπῇρεν εἰς Κρότωνα τῆς “ταλίας, καὶ τ 
, ι , . ἜΝ 
ἔσχε μαϑητιὶὸς, προτέρους τὲ ἀδελφοὺς, Εὔνομον, 
καὶ Τυρδηγὸν, καὶ δοῦλον Ζάμολξιν, ᾧ Γέται ϑύου- 

σιν ὡς Κρόνῳ, γαμετὴν τε, Θεαγὼ, ἐξ ἧς παῖδες Τ᾽)» 
λαύγης, ὃς ἐσχ ολάρχησε μετ᾽ αὐτὸν, χαὶ σάμων, ἢ) 
4 Π [ ι -“ 2Ὰ [-] 

ὡς τινὲς, ίνησαρχος, ϑυγάτηρ δὲ Πυΐα, ἢ, ὡς τιγες, 

᾿ριγνώτη. συνεγράψατο δὲ βιβλία τρία, Παιδευτι- 
κὸν, Πολιτικὸν, Φυσικόν. τὸ δὲ φερόμεγον ὡς Πυ- 

ϑαγόρου, ὐσιδός ἔστι τοῦ Ταραντίνου, μαϑητοῦ 
32 “Ὁ 5 1 ΓῚ » »ο-ρ 

αὐτοῦ, φυγόντος εἰς Θήβας ἐκ τοῦ ἐμπρησμοῦ, καὶ 
, 39γ-: ᾿ ᾿ ᾿ καϑηγησαμένου ᾿ξπαμεινώνδα. τινὲς δὲ καὶ τὰ Χρυ- 

-“ »» γ τ τ᾿ » ᾿ τ - 

σὰ ἔπη Πυϑαγύρου φασὶν εἶναι. Απείχετο δὲ τῶν 
ἐμψύχων, κοὶ τὴν ψυχὴν ἔφη ἀϑάνατον. ἐγνεγηκον- 
τούτης δὲ τελευτῷ μετὺ μαϑητῶν μ΄ Ξ ἐμπρησϑέντων 
ἔν οἰκίᾳ τῇ αὐτῇ. ἄλλοι δὲ φασιν, ὅτι πολεμῶν μετὰ 
τῶν μαϑητῶν ὑπὸ ᾿ἀκραγαντίνων ἀπώλετο. 

957, 20. Κρεώφυλος] Κρεώφυλος, Χῖος, ἐποποιός. 
Υ ᾿ 3 ᾿ ΕῚ τινὲς δὲ αὐτὸν ἱστόρησαν γαμβρὸν “Ὁμήρου ἐπὶ ϑυ- 

γατρὶ, καὶ ὅτι ὑποδεξάμενος “ Ὅμηρον, ἔλαβε παρ᾽ 
αὐτοῦ τὸ ποίημα τῆς ᾿Ιλιάδος. 

σεῦ, ἄν Πρωταγόφας] Πρωταγόρας, “Ἱρτέμωνος, 
᾿4βδηρίτης. οὗτος φορτοβαστάκτης ἦν. ἐντυχὼν δὲ 

Ῥυλτ, Τ᾿ Ὑ. Θ0ΗΟΙ,. ἑν 
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«1ημοκρίτῳ ἐφιλοσόφησε, καὶ ἐπὶ δητορείας ἔσχε, κὸ 
σιρῶτος λόγους ἐριστικοὺς εὑρε, καὶ μισϑὸν ἕπραξ 

τοὺς μαϑητὰς μνᾶς ρ΄. διὸ καὶ ἐπεκλήϑη “όγος 

τοῦτου μαϑητὴς ᾿Ισοκράτης, ὃ ῥήτωρ, καὶ Πρόδικος, 
ὃ Κεῖος. ἐκαύϑη δὲ τούτου βιβλία ὕπ᾽ ᾿1ϑηναίων. 
εἶπε γάρ᾽" περὶ ϑεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι, οὔτε ὡς εἰσὶν, 

οὔτε ὡς οὐκ εἰσίν. ἔγραψε δὲ εἰς αὐτὸν ὃ Πλάτων 

διάλογον. ἐτελεύτησε γαυσγήσας ἐτῶν σὶ, σοφιστεὺ- 
ποτ, ἡ 

σας ἔτη μ΄. 
88, 2. πρόδικος] Πρόδικος, φυσικὸς φιλόσο- 

φος, Ζημοκρίτου σὑγχρογνος τοῦ ̓ Αβδηρίτου, Γοργίου 
δὲ καὶ Πρωταγόρου μαϑητής. τελευτᾷ κώνειον πεὼν 
ὑπὸ τῶν ᾿1ϑηναίων, ὡς τοὺς νέους: διαφϑ εέρων. 

τ 864, 19. Ἡντίστροφον»] ἀντὶ τοῦ, ἰσόστροφον. 
9θ6ῦ, 17. Κῆδος] λύπη, ὡς νῦν, ἢ μέριμνα, ἢ 

ἐπὶ γάμῳ συναλλαχγή. 
966, 19. Βωμολοχέας] Βωμολοχία ἐστὲ προσε- 

δρεία τις περὶ τοὺς βωμοὺς ὑπὲρ τοῦ τι παρὼ τῶν 
ϑυόντων λαβεῖν. μεταφορικῶς δὲ καὶ ἢ παραπλη- 
σίως ταύτῃ ὠφελείας ἕγεκα τινὸς κολακείᾳ. καὶ Βω- 
μολόχος, ὃ κατ᾽ αὐτὴν διακείμενος, 17) ὃ εὐτράπελος 
καὶ γελωτοποιός. τινὲς δὲ, τὸν μετά τινος εὔτραπε- 
λίας κόλακα, ἢ τὸν πανοῦργον, καὶ συκοφάντην. καὶ 

Βωμοκεύματα, καὶ Βωμολοχεύματα, ὡς ““πολλόδω- 
ρος ὃ Κυρηναῖος. 

΄ 867, 21. “ακέρυζα] μέγα κράζουσα: 
969, 26. ᾿Ἐρυσίβη»)} ϑηρίδιόν τι ἐν τῷ οἶτῳ 

γιγνόμενον, ὃ λυμαίνεται τὸν καρπόν. τινὲς δὲ 
γόσον ἐκ τοῦ περιέχοντος ἐπιγιγνομένην τοῖς σπέρ 
μασι. 



ΙΝ ΡΙΑΤΟΝΕΜ, 43 

372, 20. Σχολῇ] νῦν ἀντὶ τοῦ, οὐδαμῶς. ση- 
μαΐνει δὲ καὶ τὴν περί τι προσεδρείαν, καὶ σπου- 
δὴν, καὶ τοὐναντίον τὴν ἀπό τινος ἀργίαν" ἔτι 
δὲ καὶ τὴν: κατὰ τὴν παιδευτικὴν ἐν λόγοις δια- 
τριβὴν. ᾿ 

970, 18. Τλαῦκον] Τὸν Τλαῦκόν φασι Σι- 

σύφου καὶ Μερόπης εἶναι υἱὸν, γενέσϑαι δὲ 8α- 
λάττιον δαίμονα. οὗτος γὰρ περιτυχὼν τῇ ἀϑανά- 
τῳ. πηγῇ; καὶ κατελϑὼν εἰς αὐτὴν, ἀϑανασίας ἔτυχε. 
μὴ δυνηϑεὶς δὲ ταὑτην τισὸὲν ἐπιδεῖξαι, εἰς ϑάλασ- 

σαν ἐῤῥίφη. καὶ περιΐησι τοὺς αἰγιαλοὺς πάντας, 

καὶ τὰς νήσους ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἅμα τοῖς κήτεσι. 

μαντεύεται δὲ πάντα φαῦλα. καὶ γὰρ ἐπιτηροῦσιν 
οἵ ἁλιεῖς νύχτα, καϑ' ἣν αὐτοῖς χρᾷ σὺν παταγῷ 

πολλῷ, καὶ καταδύντες εἰς τὸ κοῖλον τῆς νεὼς ἐστραμ- 

μένης αὐτῆς, ἀύρατος γὰρ ὃ δαίμων αὐτοῖς, ϑυμιῶ- 

σιν, ἐπευχόμεγοι ἀπαλλαγὴν ὧν προσαγορεύει, ὁ δὲ 
προσνηξάμενος τῇ πέτρῳ ὀλοφύρεται τὴν ἀϑανασίαν 

Ελλάδι φωνῇ «ἀϊολιζούσῃ,» καὶ προλέγει ζώων καὶ 

καρπῶν φϑοράν. οὗ δὲ ἀπεύχονται, ἀπόσιτον καὶ 
ἄποτοι διατελοῦντες: 

574, 17. ᾿1δος κυνῆν] Ἱγέφος τὴν ᾿Τἶδος Κυνὴῆν 
φασιν ἀϑάνατον, καὶ ἀφανὲς, ἤτοι ἀορασίαν, ὃ πε- 
ριβάλλονταν οὗ ϑεοὺ, ὅταν ἐθέλωσιν ἀλλήλοις μὴ 
γιγνώσκεσϑαι. εἴληπται δὲ εἰς παροιμίαν ἐπὲ τῶν ἄ-: 
φαγνῶς τι ποιούντων. 

577, 7. Ἠρὸς τοῦ ᾿Δρμενίου]͵ ἮΦ μέν ἐστιν 
ὁ τοῦ μύϑου πατὴρ, ᾿ρμενίου τοὔνομα υἱὸς, Πάμ- 
φύυλος γέγος. τοῖς δὲ μυϑικοῖς πλάσμασι ποιητι- 

Ἐ 6 2 
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: κῆς χάριτος δεῖ, καὶ τῶν τοῦ κάλλους σχημάτων, 
ὧν ἡ ποίησις διακορής. καὶ τούτῳ τὸν ᾿ἀλκένου 
ἀπόλογον ἐνταῦϑα παρειλῆφϑαξ φαμεν, ἢ ἐστι 
τοῦ ᾽Οδυσσέως νεκύα, καὶ τὰ ἐν ἄδου ϑεάματα, 
τῷ ψυχούλκῳ τῶν σφαγίων χρησαμένου αἵματι. 
ὅϑεν καὶ εἰς παροιμίαν παρελήφϑη τὸ τὸν περὲ τῶν 
ἐν ἄδου τι λέγοντα λέγεσθαν ᾿Αλκίγου λέγειν ἀπό- 
λογον. ἀντιπαρατείνεται οὔν. τῷ μὲν ὃ ᾿Δλκίνος. 
πρὸς εἰρήνην ὑπόκειται βλέπων, καὶ τρυφήν. ἐν- 3 

ταῦϑα δὲ γεννάδας τις ὃ ̓ Ηρ ἱστόρηται, καὶ πολε- 

μικὸς, καὶ μετὰ τὸ κατὰ τὸν πόλεμον ἀποθανεῖν, 
ὃ χωρισϑείσης αὐτῷ τῆς ψυχῆς ἴδοι ἐν ἄδου ἀπαγ- 
γέλλων δείματα. 

879, 35, ἀσπαλάϑω»] “Τσπάλαϑός ἐστι φυτὸν 
ἀκαιϑῶδες. 

587, 15. ῦϑος ἐσώϑη] Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς 

προστιϑέγαι τοῖς μύϑοις ἔϑος ἣν, ὅτι μῦϑος ἀπώ- 
λετο, δεικνύναι βουλομένοις, ὡς ἄρα οἵ μῦϑοι λέ- 

γουσι μὴ ὄντα, καὶ ἅμα ἐῤῥήϑησαν,; καὶ οὐκ εἰσί, 
Πλάτων δὲ τοὐναντίον πανταχοῦ σώὠζεσθϑαΐ τε καὶ 
σώζειν φησὶ τοὺς μύϑους τοὺς παρ αὐτῷ, μάλα 7)ε 
εἰκότως. τῶν γὰρ ὄντων εἰσὶν ἐξηγηταὶ, καὶ ὠφέλι- 
μου διὰ τοῦτο. τοὺς γὰρ πειϑομένους αὐτοῖς ἐπα- 
γάγουσιν αὐτοφυῶς ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, 
καίπερ ἄνευ εἰκότων καὶ ἀποδείξεων διδάσκοντες, 

ὡς: ἂν ταῖς ἀδιαστρόφοις ἡμῶν προλήψεσι περὲ τῶν 
πραγμάτων συνάδοντες. 
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